Duitsland Instituut

Corona in Duitsland (29-10): Duitsland
wil grenscontroles intensiveren
Kort nieuws - 29 oktober 2020 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Minister Seehofer van Binnenlandse Zaken wil de Bundespolizei, de
landelijke politie, meer inzetten bij de controle van de
coronamaatregelen. Hij wil onder meer de grenscontroles
intensiveren.
De politie moet "aan alle Duitse grenzen" reizigers uit risicogebieden intensiever
controleren. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Seehofer woensdag tegen
de Bild Zeitung (betaalmuur). Hij wil die controles op vliegvelden en stations,
maar ook bij automobilisten die de grens over gaan. Met deze zogenoemde
Schleierfahndung - steekproefsgewijze grenscontroles in een straal van 30
kilometer rond de grens - kan beter worden gecontroleerd of reizigers zich aan de
coronamaatregelen houden. Nederland geldt sinds 15 oktober als risicogebied
voor Duitsland. Voor reizigers uit Nederland geldt daarom in Duitsland een melden quarantaineplicht.
Seehofer wil duizenden extra politieagenten van de Bundespolizei - in overleg met
de deelstaten - ook inzetten in grote steden en in zogeheten hotspots, waar veel
coronabesmettingen zijn. Zo hebben Bundespolizisten afgelopen weekend in
Berlijn de deelstaatpolitie geholpen bij de controle van de mondkapjesplicht en de
avondklok. Lees meer bij n-tv.de en Berliner Morgenpost
Het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, meldde vandaag opnieuw een
recordaantal nieuwe coronabesmettingen: 16.774. Zoveel waren het er nog niet
eerder. Woensdag waren het er 14.964, dat was ook een record. Het
aantal doden is donderdag ook duidelijk toegenomen: dat waren er 89. Het totaal
aantal mensen in Duitsland dat aan de gevolgen van Covid19 is overleden, is
daarmee 10.272. Het totaal aantal mensen dat sinds het begin van de coronacrisis
Covid19 heeft gehad, is 481.013. Duitsland heeft woensdag voor de maand
november een lockdown aangekondigd, om het aantal besmettingen weer omlaag
te krijgen. Zie het RKI-dashboard en lees meer bij tagesschau.de
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