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Duitsland open scholen en versoepelt
nu corona op retour is
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Nu het coronavirus in Duitsland duidelijk op z'n retour is, worden
steeds meer nieuwe versoepelingen aangekondigd. Die zijn per
deelstaat verschillend. In veel deelstaten gaan de scholen weer open,
nu of na de Pinkstervakantie, maar wel met mondkapjes en zelftests.
Alle Duitse deelstaten hebben een 7-daagse incidentie van onder 50. Dat betekent
minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners per zeven dagen. Dit is een
grenswaarde waarop in veel deelstaten versoepeld wordt. Gemiddeld is het aantal
besmettingen per 100.000 inwoners per zeven dagen maandag gedaald naar 35,1.
Het totale aantal nieuwe besmettingen bedroeg maandagochtend 1978, meldde
het Robert Koch Institut. In Duitsland hebben bijna 50 miljoen inwoners een eerste
vaccinatie gekregen. Vanaf 7 juni mag iedereen ouder dan 12 jaar zich laten
vaccineren, al zal er niet al direct genoeg vaccin zijn voor iedereen.
Bij de versoepelingen gaan alle deelstaten hun eigen weg. In Nedersaksen mogen
in regio's met minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners per zeven dagen
weer tien mensen uit drie huishoudens bij elkaar komen. In Sleeswijk-Holstein zijn
dit 10 mensen uit maximaal 10 huishoudens en in bijvoorbeeld MecklenburgVoorpommeren zijn het 10 mensen uit maximaal vijf huishoudens. In Hamburg
blijft het voorlopig bij vijf personen.
In Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en veel andere deelstaten gaan scholen weer
helemaal open, met zelftests en mondkapjesplicht. De kinderopvang gaat hier en
daar ook weer naar de normale groepsgrootte. In Duitsland hoorden crèchepersoneel en docenten van basis- en middelbare scholen tot de groepen die
voorrang kregen bij het vaccineren.
In veel deelstaten geldt voor veel sectoren een testplicht. Gevaccineerden hebben
zonder test toegang, maar het Nederlandse vaccinatiebewijs wordt volgens een
woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid niet
geaccepteerd.
Toerisme
In veel deelstaten moeten (binnenlandse) toeristen een negatieve test kunnen
laten zien als ze ergens willen overnachten, bij langer verblijf moet de test vaak
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meerdere keren worden herhaald. In Berlijn worden toeristische overnachtingen
vanaf 18 juni weer toegestaan, al wordt het aantal gasten beperkt en geldt een
testplicht. Voor Nederlandse toeristen geldt in heel Duitsland nog een aanmelden quarantaineplicht. De quarantaine kan met een negatieve test worden
beëindigd. Bij terugkeer naar Nederland moeten reizigers een negatieve
test kunnen laten zien, en vanaf 1 juni ook verplicht in quarantaine, ook als ze
zijn gevaccineerd.
De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft voor
versoepelingen een 3-fasen-plan, voor incidenties onder 35, tussen 35 en 50 en
50 tot 100. Voor de hele deelstaat is de incidentie vandaag net boven 40 blijkt uit
het coronadashboard van NRW. Het aantal nieuwe besmettingen is aan Duitse
zijde van de grens een stuk lager dan aan de Nederlandse kant. Het verschil is
goed te zien in het coronadashboard van de grensstreek.
Als de regionale incidentie stabiel tussen 35 en 50 is, dan is voor terrasbezoek in
Noordrijn-Westfalen en in Nedersaksen geen test nodig, voor restaurantbezoek
binnen wel. Winkels zijn in Noordrijn-Westfalen toegankelijk zonder test als de
incidentie onder 100 is. In Nedersaksen zijn winkels pas zonder test toegankelijk
als de incidentie onder 50 is.
Cultuurpodia kunnen voor een beperkt aantal mensen weer open, met
testplicht. Discotheken blijven in NRW tot 1 september gesloten. Veel
sportfaciliteiten, zwembaden en vrijetijdsparken gaan open voor bezoekers die
een negatieve test kunnen laten zien. Bijeenkomsten worden onder voorwaarden
ook weer mogelijk voor groepen. Bordelen in Noordrijn-Westfalen openen, met
testplicht, zodra de incidentie onder 35 is.
Als de incidentie regionaal weer oploopt tot boven de 100, dan wordt de landelijk
afgesproken noodrem van kracht en volgt een gedeeltelijke lockdown. Deze
noodrem-bepaling van de Bondsregering geldt nog tot 30 juni en is in enkele
regio's op dit moment nog van kracht.
Lees meer over de versoepelingen per deelstaat in dit overzicht van RND
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