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Volgens Christian Drosten, de gerenommeerde Duitse viroloog van de
Berliner Charité, is 3G een ontoereikende maatregel. De 3G-regel
beschermt ongevaccineerden niet, en werkt volgens Drosten zelfs
misleidend.
Geteste ongevaccineerden kunnen op 3G-evenementen gemakkelijk besmet raken
door niet-geteste, besmette gevaccineerde mensen, aldus Drosten. Bovendien
raken veel kwetsbare ongevaccineerden in de thuissituatie via bijvoorbeeld
kinderen of kleinkinderen besmet. Volgens Drosten moet de besmetting van
ongevaccineerden in de thuissituatie voorkomen worden, daarom wijst hij op extra
contactbeperkingen.
Ongevaccineerden kunnen in de winter potentieel tot een overbelasting van de
Duitse ziekenhuizen leiden, aldus Drosten. Daarom moet het doel van de politiek
"de bescherming van ongevaccineerden" zijn. Meerdere deskundigen waren
maandag in de Bondsdag bijeengekomen om hun visie te geven op de nieuwe
coronawet, die op 25 november in moet gaan. Lees meer bij RND.de
Het Robert Koch Institut meldde dinsdagmorgen 32.048 nieuwe besmettingen. Het
aantal besmettingen per 100.000 inwoners per zeven dagen steeg naar 312,4. Een
week geleden was het aantal nog 213,7, een maand terug 70,8. In Nederland ligt
de zevendaagse incidentie boven de 500. Lees meer bij Tagesschau.de
Baden-Württemberg en Thüringen voeren de 2G-maatregel in, waardoor
ongevaccineerden niet meer worden binnengelaten in onder meer restaurants en
culturele instellingen. In Berlijn geldt die maatregel vanaf vandaag en in BadenWürttemberg gaat die morgen in. Saksen, dat de maatregel al eerder invoerde, wil
ook de niet-essentiële winkels onder de 2G-regels laten vallen. In Hamburg
konden horeca-ondernemers kiezen voor 2G of 3G, maar ook daar wordt 2G vanaf
zaterdag overal verplicht in de horeca. Dinsdagmiddag maakte NoordrijnWestfalen bekend dat ook daar op sommige plekken 2G gaat gelden. Bij extra
risicovolle situaties kan zelfs 2G+ gaan gelden. Daar moeten dan ook
gevaccineerden een test doen. Dat zou bijvoorbeeld bij carnavalszittingen kunnen
gelden, aldus de nieuwe deelstaatpremier Wüst. Lees meer bij Tagesschau
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