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Het aantal besmettingen met corona in Duitsland is van woensdag op
donderdag gestegen met bijna 5.000. Het Duitse concern Bosch heeft
een coronasneltest ontwikkeld. En Duitsland verwacht dat 2,1 miljoen
werknemers vanwege de coronacrisis korter moeten gaan werken.
Het aantal besmettingen met het coronavirus in Duitsland is verder opgelopen
naar 36.508. Dat zijn er bijna 5.000 meer dan woensdag, meldt het Robert Koch
Institut (RKI), het Duitse RIVM. Het aantal coronapatiënten dat is overleden is 198,
49 meer dan woensdag. Lees meer bij het RKI
Coronasneltest
Het Duitse technologieconcern Bosch Health Care Solutions heeft een
coronasneltest ontwikkeld, die binnen 2,5 uur kan aangeven of iemand de ziekte
Covid-19 heeft. Tot nu toe duurde dat twee tot 2,5 dag. De test kan direct in
huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en andere gezondheidscentra worden gebruikt,
hoeft niet naar laboratoria te worden gestuurd en heeft volgens Bosch een
nauwkeurigheid van 95 procent. Bosch heeft de sneltest samen met het NoordIerse medische techniekbedrijf Randox Laboratories in slechts zes weken
ontwikkeld. De sneltest moet in april in Duitsland op de markt komen, andere
landen moeten daarna volgen. Lees meer bij Handelsblatt.de
Update 1-4-2020: Er zit wel nog een aantal haken en ogen aan de sneltest van
Bosch en er is kritiek op de manier waarop Duitse media er - zonder de informatie
te controleren - over hebben bericht.
Persconferentie Spahn en Wieler
Er kan in Duitsland over minder strenge beperkingen worden gesproken "als we
tot en met Pasen allemaal consequent zijn", ze minister van Gezondheid Jens
Spahn vanmiddag op een persconferentie. Spahn en RKI-voorzitter Lothar Wieler
benadrukten dat niemand nog precies kan zeggen wat er in de komende weken
gaat gebeuren. Doel blijft de uitbreiding van het virus te vertragen. Er wordt
ondertussen wel nagedacht over hoe de beperkingen op een later tijdstip
stapsgewijs minder kunnen worden. Duitsland staat nog aan het begin van de
corona-epidemie, zei Wieler, en het aantal geïnfecteerden en doden zal verder
stijgen.
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Spahn kondigde aan dat de regering gegevens van mobiele telefoons als het nodig
is kan gebruiken om inzicht te krijgen in corona-infectieketens. "Dit
maatschappelijke debat moeten we mijns inziens nu voeren." Het RKI krijgt nu al
zulke gegevens, maar die zijn geanonimiseerd. Lees meer bij tagesschau.de
Toespraak president Steinmeier
Bondspresident Steinmeier heeft in een videoboodschap de mensen in Duitsland
opgeroepen afstand tot elkaar te blijven houden. Hij waarschuwde dat deze
situatie mogelijk nog weken duurt. "Solidariteit betekent nu: fysiek afstand
houden - en toch dichter bij elkaar zijn dan ooit tevoren." Hij bedankte de
"overweldigende meerderheid" van de mensen die zich aan de nieuwe regels
houdt en de "velen, zeer velen" die anderen helpen. Steinmeier sprak zich uit voor
Europese en internationale samenwerking in de coronacrisis. Hij noemde Duitse
ziekenhuizen die nu ernstig zieke Italiaanse en Franse gaan coronapatiënten
behandelen en onderzoekers die wereldwijd werken aan vaccins en
therapieën. Bekijk of lees de gehele toespraak van de president

"Sie alle, Sie sind die Heldinnen und Helden in der Corona-Krise", lobte
Steinmeier. #Coronavirus #COVID19 #WirvsVirus
pic.twitter.com/3LB9EKOakf
— tagesschau (@tagesschau) March 26, 2020
In steeds meer Duitse deelstaten willen ziekenhuizen coronapatiënten opnemen
uit omringende landen. Nedersaksen gaat 10 IC-patiënten uit Lombardije in
Hannover behandelen, als "een klein teken van solidariteit en naastenliefde",
zoals minister-president Stephan Weil het formuleerde. Hessen wil 14 mensen met
Covid-19 uit Italië en Frankrijk opnemen. De afgelopen dagen hebben
ook Noordrijn-Westfalen, Saksen, Beieren, Brandenburg, Saarland en BadenWürttemberg zich bereid verklaard zieken uit het buitenland te helpen. Lees meer
op het liveblog van tagesschau.de
Arbeidstijdverkorting
De bondsregering verwacht dat zo'n 2,1 miljoen werknemers in Duitsland korter
moeten gaan werken. Duitsland heeft veel geld uitgetrokken voor
arbeidstijdverkorting, om bedrijven in de coronacrisis te ontlasten. Alleen vorige
week al kwamen er bij de Bundesagentur für Arbeit 76.700 aanvragen voor
arbeidstijdverkorting binnen. Lees meer bij Tagesschau.de en de site van het
ministerie van Economische Zaken BMWI
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Zorgen MKB en toerismebranche
Het Duitse MKB vreest dat veel kleine en middelgrote bedrijven de coronacrisis
niet zullen overleven, ondanks de miljardenhulp van de overheid. Voor veel MKBbedrijven komt die hulp waarschijnlijk niet op tijd, omdat ze van de ene op de
andere dag niets meer verdienen, zegt de voorzitter van branche-organisatie
Mittelstandsverbund. In Duitsland zijn sinds 16 maart veel winkels verplicht
gesloten. Het Mittelstandsverbund noemt als voorbeeld meubelhandelaren, de
detailhandel voor textiel en mode, schoenenzaken, bouwmarkten en
tuincentra. Lees meer bij RND.de
De toerismebranche heeft een brandbrief naar kanselier Merkel gestuurd voor
meer steun. De branche verkeert "in de grootste crisis sinds de Tweede
Wereldoorlog", aldus het Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft
(BTW). Toerismebedrijven willen in plaats van geld waardebonnen kunnen uitdelen
aan klanten die hun reizen moeten cancelen, of er moet een noodfonds komen om
de liquiditeit van toerismebedrijven te kunnen behouden, schrijven ze. Lees meer
bij tagesschau.de
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