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Duitsland laat ongevaccineerden niet
meer toe in winkels en cultuur
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Duitsland voert een 2G-beleid in voor de detailhandel.
Ongevaccineerden en mensen zonder herstelbewijs kunnen bij nietessentiële winkels niet meer naar binnen. Ook worden ze niet meer
toegelaten bij culturele bijeenkomsten en sportevenementen. Clubs en
discotheken gaan in de meeste deelstaten dicht. Met Oud en Nieuw is
vuurwerk verboden en Duitsland koerst aan op een vaccinatieplicht in
februari.
Dat hebben de bondsregering en de deelstaten donderdagmiddag besloten.
Demissionair kanselier Merkel zei dat dit de afspraken zijn die voor alle deelstaten
gelden, maar dat deelstaten zelf nog strengere maatregelen kunnen nemen als de
situatie daarom vraagt. Ze sprak van een "daad van nationale solidariteit". Bij het
overleg was ook Merkels beoogde opvolger Olaf Scholz aanwezig.
Bij grotere sport- en culturele evenementen wordt het aantal toeschouwers dat
aanwezig mag zijn ingeperkt. Slechts 30 tot 50 procent van de capaciteit mag
worden gebruikt met een maximum van 5.000 bezoekers binnen en 15.000 buiten.
In scholen zijn voortaan in alle klassen mondkapjes verplicht.
Bij privé-bijeenkomsten waarbij mensen zonder vaccinatie- of herstelbewijs
samenkomen, mogen naast leden van het eigen huishouden slechts twee leden
van een ander huishouden aanwezig zijn. Kinderen tot en met 14 jaar zijn hiervan
uitgezonderd. In regio's met veel besmettingen mogen ook minder mensen privé
samenkomen die wel gevaccineerd of hersteld zijn: 50 personen binnen en 200
buiten.
Scholz kondigde een grote vaccinatie-actie aan. Tot kerst moeten 30 miljoen extra
prikken worden gezet. De bedoeling is dat binnenkort ook apothekers, tandartsen
en zorgmedewerkers mensen mogen vaccineren. Scholz koerst daarnaast aan op
een algemene vaccinatieplicht. De Ethikrat, een adviesraad op ethisch gebied,
moet daarover deze maand met een advies komen. Dan kan de Bondsdag daar in
januari een besluit over nemen en kan een vaccinatieplicht mogelijk in februari
ingaan.
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Voor gedupeerde ondernemers wordt het hulppakket uitgebreid. Lees meer
bij.Tagesschau of lees het besluit van de deelstaten en de regering
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