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Het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, heeft donderdag
11.287 nieuwe coronabesmettingen gemeld
RKI-directeur Lothar Wieler noemde tijdens een speciale
persconferentie de situatie in Duitsland "zeer ernstig"
Minister van Gezondheid Jens Spahn is positief getest op corona
Duitsers zijn met de stijgende coronacijfers weer meer
gaan hamsteren
Het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, heeft vandaag 11.287 nieuwe
coronabesmettingen gemeld. Niet eerder waren er zoveel nieuwe besmettingen
binnen 24 uur in Duitsland. Het vorige record lag bij 7830 nieuwe infecties, dat
was zaterdag. Het totaal aantal mensen in Duitsland dat sinds het begin van de
coronacrisis met Covid-19 is besmet, is 392.049. Het totaal aantal doden is 9.905,
30 meer dan woensdag. Op de IC's liggen nu 943 mensen. Zie het RKI-dashboard
Persconferentie RKI
Dat het aantal positief geteste mensen toeneemt, komt niet alleen omdat er meer
wordt getest, legde RKI-directeur Lothar Wieler donderdagmorgen in een speciaal
belegde persconferentie uit. Ook het percentage positief geteste mensen neemt
toe, zei hij. Sinds begin september worden in Duitsland ruim een miljoen
coronatests per week afgenomen, terwijl het percentage positief geteste mensen
in die tijd is gestegen van 0,75 naar 3,63 procent.
Wieler benadrukte tijdens zijn persconferentie dat de situatie in Duitsland "zeer
ernstig" is. Maar, zo zei hij ook, "we hebben nog de kans de verspreiding van het
virus te verlangzamen". Daarvoor moeten meer mensen zich aan de AHA+L-regel
houden, aldus Wieler: Abstand (1,5 meter) - Hygiene (handen wassen) Alltagsmasken (mondkapjes) + de L van Lüften (luchten). Toch moet er rekening
mee worden gehouden dat het virus zich in sommige regio's sterk en
ongecontroleerd kan verspreiden. Mensen besmetten elkaar op dit moment vooral
tijdens privé-ontmoetingen, aldus Wieler, zoals verjaardagen en bruiloften. Dat
kan worden voorkomen door het aantal mensen dat bij elkaar komt te beperken.
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Wieler ziet geen reden om het Duitse coronabeleid te veranderen. De peilers
daarvan zijn indamming, bescherming en afzwakking en dat moet zo blijven, aldus
Wieler. Het is volgens hem in de Duitse samenleving in de praktijk niet mogelijk
speciﬁeke kwetsbare groepen te isoleren.
Het RKI en de Duitse koepel van artsen in de publieke gezondheidszorg melden
dat in sommige gebieden met veel besmettingen het bron- en contactonderzoek
niet meer volledig kan worden uitgevoerd. In een aantal Duitse regio's zijn
inmiddels strenge maatregelen ingevoerd. In Berchtesgaden (Beieren), het sterkst
getroﬀen gebied in Duitsland, zijn alle scholen en de horeca gesloten en mogen
mensen alleen nog met een geldige reden hun huis verlaten. Lees meer bij
tagesschau.de en Süddeutsche.de
Spahn positief getest
Minister van Gezondheid Jens Spahn (CDU) is woensdag positief getest op corona.
Hij is het eerste Duitse kabinetslid dat met het virus besmet blijkt. Hij is thuis in
quarantaine en heeft, zo zei hij zelf, alleen verkoudheidsverschijnselen. Spahn
werd woensdagmiddag getest toen hij klachten kreeg. Daarvoor was hij aanwezig
geweest bij een kabinetsoverleg. De andere kabinetsleden hoeven echter niet in
quarantaine, liet een regeringswoordvoerder weten, omdat bij het overleg de
afstands- en hygiëneregels zijn aangehouden. Lees meer bij Süddeutsche.de
Hamsteren
Duitsers zijn met het oog op de stijgende coronacijfers weer meer gaan
hamsteren. Dat blijkt uit cijfers van van het Duitse bureau voor de Statistiek.
Mensen slaan vooral weer meer toiletpapier, zeep en desinfectiemiddelen in. Ook
kopen ze meer meel, rijst en gist. Maar het is niet zo erg als in het voorjaar, toen
de schappen in de supermarkten regelmatig leeg waren. Er is geen reden om te
hamsteren, laat de voorzitter van de Duitse brancheorganisatie voor de
levensmiddelenhandel weten. Er zijn genoeg voorraden en de levering naar de
supermarkten verloopt zonder problemen. Lees meer bij tagesschau.de

„Die Situation ist sehr ernst.“ – Angesichts des starken Anstiegs der
Corona-Neuinfektionen in Deutschland fordert RKI-Chef Wieler die
konsequente Einhaltung der „AHA“-Regeln.
pic.twitter.com/7XD8bd0egl
— Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) October 22, 2020
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