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De coronamaatregelen worden versoepeld in Duitsland.
De Duitse regering verlaagt de BTW voor eten in restaurants en
café's.
Volgens het Robert Koch Institut zijn in Duitsland inmiddels meer
dan 10.000 zorgmedewerkers besmet met Covid19.
Merkel heeft dinsdag met vertegenwoordigers van de autoindustrie gesproken over een kooppremie voor benzine-, diesel- en
elektrische auto's. Een besluit is er nog niet.
De bondsregering en de deelstaten hebben woensdag afgesproken de
maatregelen om de Covid19-epidemie in te dammen, te versoepelen. Winkels
mogen weer open, leerlingen gaan nog voor de zomer naar school en ook sporten
wordt weer mogelijk. Zie ook: Deelstaten mogen zelf corona-maatregelen
versoepelen
Met de verlaging van de BTW op restaurant-maaltijden wil de regering de horeca
helpen zodra die weer opengaat. De BTW-verlaging geldt niet voor drankjes. Lees
meer bij Tagesschau
De krant Augsburger Allgemeine schrijft op basis van cijfers van het Robert Koch
Institut (RKI), vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, dat inmiddels meer dan
10.000 zorgmedewerkers besmet zijn geraakt met Covid19. Het RKI geeft daarbij
aan dat het daadwerkelijke aantal ﬂink hoger moet zijn, omdat van veel tests niet
bekend is of de geteste persoon in de zorg werkt. Lees meer bij Augsburger
Allgemeine
Het RKI liet woensdag weten dat het aantal nieuwe infecties nog steeds afneemt.
Het totale aantal bevestigde infecties steeg met 947 gevallen naar 164.807. In
totaal zijn 6996 Covid19-patiënten overleden. Lees meer in het Dashboard van het
RKI
Kanselier Merkel heeft dinsdag een videoconferentie gehad om met de autoindustrie te overleggen over een kooppremie, om de noodlijdende sector te
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helpen. Een besluit daarover is uitgesteld tot minstens juni. Lees meer bij
Tagesschau
Maandag zijn de resultaten van de studie in de regio Heinsberg, in het plaatsje
Gangelt gepubliceerd. Daar heeft een team rondom viroloog Hendrik Streeck van
de universiteit Bonn 919 mensen uit iets meer dan 400 huishoudens. Lees de
resultaten bij Universiteit Bonn

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel:
https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/37506/corona-in-duitsland-update-6-mei-btw-omlaag-v
oor-restaurants

