Duitsland Instituut

Corona in Duitsland: Merkel: 'Zo kan
het niet doorgaan'
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Kanselier Merkel heeft zich bezorgd geuit over het stijgende aantal
coronabesmettingen en de Duitse bevolking opnieuw opgeroepen het
aantal contacten te beperken. Woensdag is er weer een overleg van
Merkel en de minister-presidenten van de deelstaten.
De bondsregering sprak maandagmiddag van een "ernstige situatie" vanwege het
stijgende aantal coronabesmettingen. Steeds meer oudere mensen raken
geïnfecteerd en in sommige gemeenten kan het bron- en contactonderzoek niet
meer worden uitgevoerd, zei regeringswoordvoerder Seibert na een bijeenkomst
van het zogenoemde coronakabinet van Merkel met een aantal ministers.
Inmiddels liggen rond de 1300 mensen op de Duitse IC's, ongeveer de helft van
hen wordt kunstmatig beademd. Seibert kondigde aan dat kanselier Merkel en de
minister-presidenten van de deelstaten woensdag voor overleg bijeen komen.
Daar zal het volgens Seibert gaan om strengere maatregelen. Lees meer bij
tagesschau.de
Kanselier Merkel uitte haar zorgen over het oplopende aantal besmettingen
zondagavond in een videoconferentie met CDU-fractievoorzitters van de Bondsdag
en de deelstaatparlementen. "Ons staan zeer, zeer zware maanden te wachten",
zei ze volgens Duitse media. Ze heeft ook "geen goed gevoel" over het
oorspronkelijk voor vrijdag geplande overleg met de minister-presidenten van de
deelstaten. "Zo kan het niet doorgaan", zou ze hebben gezegd. Lees meer bij
tagesschau.de en Bild.de
Merkel riep de mensen in Duitsland zaterdag in een podcast op reizen en
contacten met anderen zoveel mogelijk te beperken. Het virus heeft zich de
afgelopen week verder verpreid en er zijn nu zoveel plaatsen met hoge
infectiecijfers dat de Gesundheitsämter het met het bron- en contactonderzoek
niet meer kunnen bijbenen, zei ze. Het was een opmerkelijke podcast waarin ze
inging op de ontwikkelingen van de afgelopen week en toen haar oproep van
vorige week inleidde. "Ik weet dat eigenlijk van politici wordt verwacht dat ze
steeds weer nieuwe woorden vinden. Maar voor mij geldt dat wat ik vorige week
heb gezegd nog woord voor woord." Daarna volgde de podcast van een week
geleden. Lees meer bij tagesschau.de
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Die Zahl der Coronainfektionen steigt weiter rapide. Aber wir sind
nicht machtlos gegen das Virus. Was jeder jetzt tun kann und sollte:
Kontakte reduzieren. – Kanzlerin #Merkel in einem ungewöhnlichen
#Podcast. pic.twitter.com/a8BeJdEqVg
— Steﬀen Seibert (@RegSprecher) October 24, 2020
Het aantal nieuwe besmettingen heeft zich in Duitsland de afgelopen week bijna
verdubbeld. Vorige week zaterdag lag dat aantal bij 7.830, afgelopen zaterdag
waren het er 14.714. Vandaag meldt het Robert Koch Institut, het Duitse
RIVM, 8.685 nieuwe besmettingen. De cijfers op zondag en maandag vallen vaker
lager uit omdat in het weekend minder wordt getest. Vorige week maandag
werden er 4.325 nieuwe besmettingen gemeld. Het totaal aantal mensen in
Duitsland dat sinds het begin van de coronacrisis Covid19 heeft gehad, is
437.866. Het totaal aantal doden is 10.056. Zie het RKI-dashboard
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