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Duitsland wil af van de incidentiewaarde van 50 als criterium voor
coronamaatregelen. Tot nu toe gelden beperkingen als de 7-TageInzidenz, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per zeven
dagen, boven de 50 uitkomt. In plaats daarvan moet het aantal
ziekenhuisopnames leidend worden.
Het voorstel om van de incidentiewaarde als criterium voor coronamaatregelen af
te stappen, komt van het coronakabinet, bestaande uit kanselier Merkel en een
aantal vakministeries. Minister Spahn van Gezondheid zal met een oﬃcieel
voorstel komen waar het kabinet snel over kan beslissen, heeft
regeringswoordvoerder Seibert laten weten.
De incidentiewaarde van 50 is niet meer nodig, aldus Spahn. De beperkingen die
daaraan gekoppeld waren, golden voor een bevolking die nog niet was
gevaccineerd, zei de minister. Nu is de belasting van ziekenhuizen een
belangrijker criterium. Een aantal deelstaten koppelde de coronamaatregelen al
niet meer aan de incidentiewaarde 50. Lees meer bij Tagesschau
Het aantal besmettingen in Duitsland neemt toe. Het Robert Koch Institut (RKI),
het Duitse RIVM, heeft vandaag 5.747 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er
1.835 meer dan een week geleden. De 7-Tage-Inzidenz is gestegen naar 58,0.
Vorige week concludeerde het RKI al dat de vierde coronagolf in Duitsland is
begonnen. Bekijk de cijfers bij het RKI
De bondsregering trekt 200 miljoen euro uit voor betere ventilatie op scholen en
crèches. Het geld gaat naar de deelstaten - onderwijs is in Duitsland een
deelstaataangelegenheid - die er mobiele luchtreinigers van kunnen aanschaﬀen.
Het geld is vooral bedoeld voor crèches en scholen met kinderen onder de 12 jaar,
die nog niet kunnen worden gevaccineerd. Het geld komt rijkelijk laat, luidt de
kritiek van onder meer lerarenorganisaties. Ze hadden liever vaste luchtreingers
gehad, maar die zijn duurder en het kost meer tijd die te installeren. Hoe eﬀectief
mobiele apparaten zijn, is niet duidelijk. Lees meer bij FAZ.net
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