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Het reproductiegetal R, dat aangeeft hoeveel mensen een
geïnfecteerde persoon aansteekt, is in Duitsland licht gestegen
Duitsland heeft besloten toch over te stappen op een corona-app
die gegevens niet centraal opslaat
De onderhandelingen tussen Lufthansa en de bondsregering over
staatssteun dreigen te misslukken, meldt de Süddeutsche Zeitung
Het reproductiegtal R, dat aangeeft hoeveel mensen een geïnfecteerde persoon
aansteekt, is in Duitsland licht gestegen. Het lag maandag bij 1,0. Dat betekent
dat iedere besmette persoon 1 andere persoon aansteekt. Begin maart was dat
cijfer nog 3, de afgelopen dagen lag het bij 0,9. Dinsdagmiddag berichtte het
Robert-Koch-Institut (RKI), het Duitse RIVM, dat het weer was gezakt naar 0,9. Het
RKI heeft steeds benadrukt dat de epidemie pas kan uitdoven als het getal onder
de 1 ligt. Ook kanselier Merkel waarschuwde eerder al voor de gevolgen van een
stijging van het reproductiegetal. Lees meer in het liveblog van tagesschau.de
Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is nu 156.337, dat zijn er 1144 meer
dan maandag. Het aantal mensen in Duitsland dat aan Covid-19 is gestorven, is
5913, dat zijn 163 overledenen meer dan maandag. In totaal zijn rond de 117.400
mensen in Duitsland van de ziekte genezen. Meer in het Dashboard van het RKI
Corona-app
De Duitse regering heeft bij de ontwikkeling van een corona-tracing-app besloten
toch over te stappen op een systeem waarbij gegevens decentraal worden
opgeslagen. Dit na kritiek van privacybeschermers op de app op basis van
de Pepp-PT-standaard, waar onder meer ook het RKI aan meewerkte en waarbij
gegevens centraal worden bewaard. Als gegevens decentraal worden opgeslagen alleen op de mobiele telefoon van de gebruiker - hebben de overheid of
techbedrijven daar geen toegang toe. Ook is zo'n tracing-app makkelijker
compatible te maken met de smartphome-systemen van Apple en Google. De
corona-tracing-app moet het contactonderzoek bij mensen met Covid-19
vergemakkelijken. De bondsregering benadrukt dat het gebruik ervan vrijwillig
blijft, dat de app, op basis van bluetooth, moet voldoen aan alle regels voor

Duitsland Instituut

gegevensbescherming en dat een hoge mate van IT-veiligheid moet zijn
gegarandeerd. Lees meer bij tagesspiegel.de en Süddeutsche.de
Update 29-4: De bondsregering heeft de Deutsche Telekom en softwareconcern
SAP de opdracht gegeven de app te ontwikkelen. Zij worden daarbij geadviseerd
door de wetenschappelijke instituten Fraunhofer-Gesellschaft en het HelmholtzZentrum CISPA. Lees meer bij tagesschau.de
Arbeidstijdverkorting
Meer dan de helft van de Duitse bedrijven, zo'n 55 procent, heeft een verzoek
ingediend voor arbeidstijdverkorting. Dat meldt het Institut der deutschen
Wirtschaft (IW). Deze werktijdverkorting - Kurzarbeit - is een van de maatregelen
waarmee de Duitse regering het bedrijfsleven in de coronacrisis steunt.
Werknemers die gedwongen minder werken, krijgen een deel van hun nettoinkomen van de overheid vergoed. Lees meer op het liveblog van tagesschau.de
'Lufthansa wijst staatssteun af'
De onderhandelingen tussen de bondsregering en luchtvaartmaatschappij
Lufthansa over staatssteun dreigen te mislukken. Lufthansa wijst het aanbod
van de overheid af, meldt de Süddeutsche Zeitung. Het bedrijf vindt dat de
regering er te veel voor terugvraagt aan rente en aandelen, aldus de krant.
Lufthansa zou nu nadenken over een zogeheten Schutzschirmverfahren, een
speciale procedure in het Duitse faillissementsrecht die het makkelijker maakt
een onderneming te saneren. De onderhandelingen met de regering lopen volgens
de Süddeutsche Zeitung overigens nog wel gewoon door. Lufthansa is een van de
sterkst door de coronacrisis getroﬀen Duitse bedrijven. Ze vervoert nog slechts 1
procent van het normale aantal passagiers en lijdt miljarden euro's verlies. Lees
meer bij Süddeutsche.de
Minister wil crèches sneller openen
Minister Giﬀey (SPD) van Gezinszaken wil dat de crèches in Duitsland voor
augustus weer opengaan. Dat is in het belang van het welzijn van de kinderen en
ook ouders kunnen hun werk niet blijven managen met hun kinderen thuis, zei
Giﬀey op de Duitse radio. Een concrete datum noemde ze niet, maar ze wil dat
alle betrokkenen hun best doen "zo snel mogelijk ook ﬂexibele oplossingen te
vinden". De Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene pleit eveneens voor
het snel openen van crèches, en ook van de basisscholen. Zo moet een einde
komen aan de "deels ondraaglijke siutaties in ontelbare gezinnen". Lees meer op
het liveblog van tagesschau.de
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