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Duitsland blijft hoog
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Het aantal nieuwe coronabesmettingen en sterfgevallen in Duitsland
blijft hoog. Vanaf woensdag geldt in Duitsland een strengere
lockdown.
Het Robert Koch Institut (RKI), vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, meldde
dinsdag 14.432 nieuwe besmettingen. Daar zijn de cijfers van de deelstaat Saksen
nog niet in meegenomen, dus het aantal wordt waarschijnlijk nog naar boven
bijgesteld. Saksen heeft een van de hoogste besmettingscijfers van Duitsland. De
afgelopen 24 uur zijn 500 mensen als gevolg van COVID-19 overleden, het op
twee na hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.
Omdat de besmettingscijfers in Duitsland zo hoog blijven, gaat woensdag een
strengere lockdown in. Winkels, kappers, scholen en kinderopvang sluiten tot 10
januari. Lees meer bij tagesschau.de en het dashboard van het RKI
Laschet: 'Nederlandse lockdown belangrijk signaal'
In Nederland heeft premier Rutte maandagavond een strenge lockdown
aangekondigd, die dinsdag al is ingegaan. Minister-president Laschet van
Noordrijn-Westfalen bedankt Nederland dat het dezelfde soort maatregelen neemt
als Duitsland. "Dat is voor het grensgebied een heel belangrijk signaal", aldus
Laschet. Hij benadrukt dat de pandemie grensoverschrijdend moet worden
bestreden. (zie de video waarin Laschet dit zegt onderaan dit bericht) Lees meer
in het liveblog van tagesschau.de
Gratis FFP2-maskers voor kwetsbare personen
Om kwetsbare personen beter te beschermen, kunnen 60-plussers en mensen met
bepaalde chronische aandoeningen vanaf vandaag gratis FFP2-maskers krijgen.
De Duitse overheid stelt de maskers ter beschikking. FFP staat voor Filtering
Facepiece Particle; ofwel: een gezichtsmasker dat deeltjes ﬁltert. Ze kunnen tot
en met 6 januari bij apotheken worden opgehaald. In totaal komen zo'n 27 miljoen
mensen in Duitsland voor zo'n gratis FFP2-masker in aanmerking. De apothekers
vrezen een run op de maskers en waarschuwen mensen die niet allemaal vandaag
al op te halen. Lees meer bij tagesschau.de
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Der #Corona-Inzidenzwert in den #Niederlanden liegt bei über 330 nun verhängt auch Premier Rutte erneut einen Lockdown. Im #ltnrw
dankt @ArminLaschet dem NRW-Nachbarland heute für das harte
Durchgreifen. pic.twitter.com/TgNk2ZMZFn
— Westpol (@Westpol) December 15, 2020
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