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Het Oktoberfest in München gaat dit jaar niet door.
Volgens het Robert Koch Institut (RKI) zijn kinderen net zo vaak
besmet als volwassenen.
Het RKI adviseert iedereen met luchtwegaandoeningen te testen,
mits genoeg capaciteit.
Mondkapjes verplicht in openbaar vervoer in Berlijn, Hamburg,
Baden-Württemberg en Saksen-Anhalt.
Het traditionele Beierse Oktoberfest, van 19 september tot 4 oktober, kan dit jaar
niet doorgaan. Dat hebben de burgemeester van München, Dieter Reiter, en de
minister-president van Beieren, Markus Söder, dinsdag bekendgemaakt. Het is een
bittere pil voor de stad, want het feest, dat miljoenen bezoekers trekt, levert
onder andere horeca, hotels, taxibedrijven en brouwerijen meer dan een miljard
aan inkomsten op. Lees meer bij Süddeutsche Zeitung
Het Robert Koch Institut, vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, heeft tijdens
een persconferentie woensdag de jongste cijfers van de corona-epidemie
toegelicht. Het reproductiecijfer is sinds vorige week licht gestegen, van 0,7 naar
0,9. Zolang het onder de 1 blijft, komen er iedere dag minder nieuwe patiënten
bij. Het aantal gemelde besmettingen bedroeg woensdag 143.457. Het aantal
overledenen is met 194 gestegen naar 4.598. Meer in het Dashboard van het RKI
Adjunct-directeur Lars Schaade van het RKI zei dat uit het testen van contacten
van besmette personen blijkt dat kinderen net zo vaak coronavirus-materiaal in de
hals hebben als volwassenen. Ze hebben minder symptomen. Het RKI adviseert
om iedereen met luchtwegaandoeningen en verkoudheid te testen op Covid-19,
als er voldoende testcapaciteit is. De testcapaciteit wordt momenteel niet volledig
benut. Dat heeft volgens het RKI te maken met leveringsproblemen van
testvloeistof en met regionale verschillen. In sommige regio's zijn weinig gevallen
van Covid-19, en daar wordt de testcapaciteit niet volledig benut.
In Duitsland zijn net als in Nederland grote zorgen over het aantal
coronabesmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat zijn er volgens het
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RKI oﬃcieel 14.000, meldt de Tagesschau, maar waarschijnlijk zijn het er nog veel
meer. Alleen al in Nedersaksen is het virus in 80 instellingen gevonden. Gebrek
aan beschermingsmateriaal speelt ook in Duitsland een rol. Lees meer bij
Tagesschau
Steeds meer deelstaten en stadsbesturen stellen mondkapjes verplicht in het
openbaar vervoer en vaak ook in winkels. Na Beieren, Saksen en MecklenburgVoorpommeren gisteren, volgden vandaag Baden-Württemberg, Saksen-Anhalt,
Berlijn (alleen ov), Hamburg en Sleeswijk-Holstein.
Het Duitse handbalseizoen is beëindigd.
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