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Coronavirus geconstateerd in alle
Duitse deelstaten
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Het coronavirus is nu ook in Saksen-Anhalt geconstateerd. Dat was tot
nu toe de enige deelstaat waar nog geen besmetting was gemeld. Een
aantal deelstaten volgt het advies van minister van Gezondheid Jens
Spahn om grote evenementen te verbieden. (Geactualiseerd
dinsdagavond 22 uur, maatregelen aangevuld.)
In Saksen-Anhalt zijn vier mensen positief op het coronavirus getest, meldden
Duitse media dinsdag. Daarmee heeft het virus zich over alle Duitse deelstaten
verspreid. Het totaal aantal besmettingen is 1218, meldt de Süddeutsche Zeitung
dinsdagop basis van cijfers van de deelstaatministeries van Gezondheid en het
Robert Koch Institut (RKI). Het RKI coördineert het gezondheidsbeleid mede bij
deze epidemie in Duitsland, en publiceert dagelijks de richtlijnen en feiten en
cijfers. Het hoogtepunt is nog niet bereikt, schreef minister van Gezondheid Spahn
vandaag in een gastbijdrage de Bild Zeitung.
Het RKI schatte het gezondheidsrisico voor Duitsland dinsdag nog steeds als
matig in. Alleen in gebieden met veel besmettingen, zoals Heinsberg in NoordrijnWestfalen, net over de Duits-Nederlandse grens, is het risico hoger. Daar is de
situatie ernstig, zei Lothar Wieler van het RKI dinsdag op een persconferentie. Hij
riep regionale bestuurders, artsen en ziekenhuizen in heel Duitsland op hun
crisisplannen zo aan te passen dat meer mensen met Covid-19 - de ziekte die het
coronavirus veroorzaakt - in ziekenhuizen kunnen worden behandeld. Minister
Spahn zei op de Duitse omroep ARD dat ziekenhuizen geplande operaties moeten
gaan uitstellen, zodat extra capaciteit aan bedden, personeel en
beademingsapparatuur beschikbaar komt.
Economen verwachten een recessie in Duitsland als gevolg van het coronavirus.
Vooral de industrie, de horeca en de reisbranche worden getroﬀen, aldus het
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW. Minister Altmaier van
Economische Zaken overlegt dinsdag met zijn deelstaatcollega's over mogelijke
uitbreiding van maatregelen om de economie te steunen en een recessie te
voorkomen. Maandag kondigde de bondsregering al een aantal noodmaatregelen
aan.
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Beieren en Sleeswijk-Holstein waren de eerste deelstaten die het advies van
minister Spahn opvolgden, om bijeenkomsten met meer dan 1000 mensen af te
zeggen. Nadat het crisisteam van de Duitse regering dat advies overnam,
kondigden ook Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg, Bremen en Thüringen
aan dat alle grote evenementen worden verboden. In Berlijn is de koepel van de
Rijksdag vanaf dinsdag voor publiek gesloten. Vanaf 16 maart gaan alle
ministeries dicht voor bezoekersgroepen. De Berlijnse senaat kondigde via
omroep RBB aan dat het culturele leven drastisch wordt beperkt. Alle optredens in
de grote zalen van de staatstheaters en -concertzalen komen vanaf 11 maart te
vervallen. De maatregel geldt tot 19 april. Private theaters krijgen hetzelfde
advies.
Een aantal voetbalwedstrijden uit de Bundesliga wordt in verschillende deelstaten
zonder publiek gespeeld. Ook de vrouwenvoetbal-interland tegen Italië
woensdagavond gaat niet door. (zie ook het overzicht van coronamaatregelen in
de sport van de ARD) I Lees meer bij Süddeutsche.de en tagesschau.de

Nederland laat alleen Nederlandse Corona gevallen zien. Duitsland
alleen de Duitse gevallen. @fontysborders maakte een plaatje van wat
Corona betekent voor de grensstreek. #coronagrensland
#grenspendelaars pic.twitter.com/5vslaH2ZYs
— Pieter van Goinga (@PietervanGoinga) March 10, 2020
Het crisisteam van de regering heeft dinsdag ook bekendgemaakt dat de
grenscontroles, vooral bij de zuidgrenzen, worden geïntensiveerd. Verder gaat de
regering ziekenhuisbenodigdheden centraal inkopen. Volgens persbureau Reuters
beslist de Bondsdag woensdag of daarvoor 500 miljoen euro wordt beschikbaar
gesteld.
Maandag werden de eerste dodelijke slachtoﬀers van het coronavirus in Duitsland
gemeld. Het gaat om een 78-jarige man uit Heinsberg en een 89-jarige vrouw uit
Essen (beide Noordrijn-Westfalen). Zondag was bekend geworden dat een Duitser
in Egypte aan het virus was overleden.
Zie ook op Duitslandweb:
Corona in Duitsland: ‘Ieder moet bijdrage leveren’ (Achtergrond, 9-3-2020)
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