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Het aantal bevestigde corona-besmettingen is in Duitsland van
maandag op dinsdag met 4764 gestegen naar 27.436, heeft het
Robert Koch Institut (RKI) dinsdag gemeld. 114 coronapatiënten zijn
overleden.
Zes miljoen ademmaskers die het Duitse leger had besteld, kunnen niet worden
geleverd, meldde weekblad Der Spiegel dinsdagmorgen. Volgens de leverancier
zijn de maskers verdwenen toen ze op een vliegveld in Kenia klaarstonden om
naar Duitsland gevlogen te worden.
Het is een van de eerste grote leveringen sinds het legeronderdeel dat normaal
legermaterieel bestelt, de centrale inkoop van medisch materiaal heeft
overgenomen. Lees meer bij Der Spiegel
Minister Altmaier van Economische Zaken (BMWI) heeft in een tv-interview laten
weten dat de ﬁnanciële hulp voor kleine bedrijven en zelfstandigen vanaf uiterlijk
midden volgende week beschikbaar zal zijn. De staat kan in uiterste gevallen ook
bedrijven overnemen, als die dreigen te worden opgekocht. Als bedrijven die voor
Duitsland van vitaal belang zijn, worden bedreigd door overname, zal de staat
ingrijpen, zei Altmaier. Lees meer bij Stern. Zie ook info over steunmaatregelen
voor bedrijven en zelfstandigen op de site van het BMWI
De nieuwe regels voor contactbeperking die Merkel zondag heeft afgekondigd,
worden in de zestien Duitse deelstaten niet overal precies hetzelfde uitgevoerd.
De Süddeutsche Zeitung heeft de verschillen op een rij gezet. Beieren
bijvoorbeeld heeft veel strengere regels dan de bondsregering en de deelstaten
hebben afgesproken. In Beieren en Saarland mogen mensen slechts naar buiten
met een goede reden, zoals werk of doktersbezoek, en alleen of met gezinsleden.
In Saksen mogen mensen alleen met hun partner of leden van hun huishouden
naar buiten. Alleenwonende singles kunnen dus niet met iemand anders naar
buiten. In de andere deelstaten mogen mensen nog wel samen naar buiten. Waar
Merkel de regels voor de komende twee weken laat gelden, heeft NoordrijnWestfalen bepaald dat ze gelden tot 19 april. En zo zijn er nog meer
verschillen. Lees meer bij Süddeutsche Zeitung
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Zie ook op Duitslandweb:
Corona in Duitsland: veelgestelde vragen
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