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Duitsland verlengt lockdown, maar met
versoepelingen
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Na een overleg van ruim negen uur hebben de Duitse regering en de
deelstaten woensdagavond laat bekend gemaakt dat de lockdown
wordt verlengd tot 28 maart. Wel wordt die lockdown stapje voor
stapje minder strikt.
Hoewel de besmettingscijfers weer licht stijgen in Duitsland, hebben de regering
en de deelstaten toch besloten tot voorzichtige versoepelingen. Volgens kanselier
Merkel kan dit omdat met de vaccinaties en de sneltests een nieuwe fase in de
pandemie is aangebroken.
Vanaf maandag 8 maart mogen vijf mensen uit twee huishoudens samenkomen,
kinderen onder 14 tellen niet mee. Ook mogen maandag de boekwinkels,
tuincentra en bloemenwinkels in alle deelstaten weer open, onder strikte
voorwaarden. Contactberoepen en rij- en vliegscholen mogen ook maandag weer
beginnen, als ze goede hygiënemaatregelen hebben genomen. Als mondkapjes
niet mogelijk zijn, dan moeten de klanten een dagverse sneltest laten zien. De
kappers en de bouwmarkten zijn al open, net als de basisscholen en de
kinderopvang.
Stappenplan
Wanneer verdere sectoren open mogen, hangt af van het aantal nieuwe
besmettingen in een regio. Eerder hadden de regering en de deelstaten
afgesproken dat verdere versoepelingen pas mogelijk zijn als het aantal
besmettingen per 100.000 inwoners per zeven dagen onder de 35 is, maar dat
lijkt nauwelijks haalbaar. Nu is afgesproken dat versoepelingen mogelijk zijn bij
een incidentie tussen 50 en 100. Hoe hoger de incidentie, hoe strikter de
voorwaarden zijn. In regio's of deelstaten waar de incidentie stabiel onder de 50
is, mogen vanaf maandag 8 maart winkels, musea, galerieën en dierentuinen
open. Ook buitensport is dan weer toegestaan voor kinderen onder de 14 jaar en
als het geen contactsport is ook voor volwassen in groepen van tien mensen. Is de
incidentie boven de vijftig, dan mogen de winkels en instellingen alleen op
afspraak open.
Als in de veertien dagen na deze versoepelingen de incidentie onder 50 blijft, dan
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kunnen terrassen, theaters en bioscopen open. Lopen de coronabesmettingen
weer op tot boven de 100, dan treedt de noodrem in werking en worden alle
versoepelingen teruggedraaid.
Het volgende overleg is gepland op 22 maart. Dan pas zal worden gesproken over
de hotels en het toerisme.
Veel hoop is gevestigd op de brede inzet van sneltests. Vanaf 8 maart krijgt
iedere burger recht op een gratis sneltest per week, betaald door de
bondsregering. De tests worden afgenomen in de gemeentelijke testcentra en in
artsenpraktijken. Vanaf zaterdag liggen ook de zelftests in de winkel, die mensen
thuis zelf kunnen afnemen.
Vanaf eind maart kunnen ook de huisartsen gaan vaccineren, heeft
gezondheidsminister Spahn toegezegd. Spahn wil de termijn tussen de eerste en
de tweede vaccinatie oprekken, zodat meer mensen alvast de eerste vaccinatie
kunnen krijgen. Ook vraagt hij toestemming om het vaccin van AstraZeneca aan
65-plussers kunnen geven. In Duitsland is AstraZeneca alleen toegelaten voor
gebruik bij mensen onder de 65, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat het ook bij
ouderen goed werkt. Lees meer bij RND en bij Tagesschau en op
Bundesregierung.de
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