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Crisisteam tegen coronavirus in
Duitsland aan de slag
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Een speciaal crisisteam van de ministeries van Gezondheid en van
Binnenlandse Zaken is aan de slag gegaan als reactie op de verdere
uitbreiding van het coronavirus in Duitsland. In Noordrijn-Westfalen,
aan de Nederlandse grens, moeten 300 carnavalsbezoekers en hun
familieleden in quarantaine. (Laatste actualisatie 17.30 uur)
De Duitse regering gaat ervan uit dat het coronavirus - dat de ziekte Covid-19 kan
veroorzaken - in Duitsland zich verder zal verspreiden. Daarop bereidt het
crisisteam zich voor, zeiden de ministers Spahn (CDU) van Gezondheid en
Seehofer (CSU) van Binnenlandse Zaken vanmiddag op een speciale
persconferentie. Hun doel is de infectieketens in Duitsland te onderbreken, zeiden
ze. Zo worden nu de gegevens geregistreerd van mensen die uit China, ZuidKoera, Japan, Iran en Italië per vliegtuig Duitsland binnenkomen. De ministers
willen ook dat mensen die met een bus of trein de grens over komen, hun
gegevens invullen, zodat iedereen snel kan worden bereikt als iemand
geïnfecteerd blijkt.
Verder kijken ze naar de planning van grote evenementen, zoals de internationale
toerismebeurs ITB volgende week in Berlijn. Lothar Wieler, directeur van het
Robert Koch Institut dat zich met infectieziekten bezighoudt, gaf op de
conferentie praktische tips, zoals vaak handen wassen en niezen in je elleboog.
Hoeveel mensen in Noordrijn-Westfalen in quarantaine moeten, is nog niet
duidelijk, zei hij. Daar willen de autoriteiten 300 mensen op het virus testen, die
bij een carnavalsfeest in de regio Heinsberg zijn geweest. Daar was ook het
echtpaar bij wie eerder deze week het coronavirus werd vastgesteld. De toestand
van de man is nog steeds kritiek. De bezoekers van de carnavalsbijeenkomst en
hun familieleden moeten zeker twee weken in quarantaine blijven. In Beieren was
de quarantaine-maatregel zeer succesvol, aldus Wieler. Daar waren 14 mensen
geïnfecteerd en zijn rond de 240 mensen in isolatie thuis gebleven.
Spahn sprak woensdag van "een nieuwe kwaliteit" bij de verspreiding van de
ziekte. Het is deels niet meer te achterhalen waar de mensen de infecties hebben
opgelopen, zei hij. Hij heeft zijn collega-ministers in de deelstaten gevraagd hun
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pandemie-scenario's te actualiseren en eventueel in kracht te zetten. Met
vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg heeft hij overleg over de te treﬀen
maatregelen.
In Baden-Württemberg zijn inmiddels vier mensen met het coronavirus, in
Noordrijn-Westfalen vijf en in Rijnland-Palts is het virus geconstateerd bij een
soldaat van de Bundeswehr. Lees meer bij tagesschau.de, FAZ.net en wdr.de
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