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Het reproductiegetal R, dat aangeeft hoeveel mensen een
geïnfecteerde persoon aansteekt, is in Duitsland
opnieuw gestegen
Merkel heeft maandag in een statement benadrukt dat mensen
zich ondanks de versoepelingen moeten houden aan de
coronamaatregelen. Afgelopen weekend zegde de meer steun toe
aan de culturele sector
De bondsregering plant miljardenhulp voor de Deutsche Bahn,
melden Duitse media
In verschillende Duitse steden zijn afgelopen weekend duizenden
mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de
coronamaatregelen
Het reproductiegtal R, dat aangeeft hoeveel mensen een geïnfecteerde persoon
aansteekt, is in Duitsland twee dagen op rij gestegen. Zaterdag kwam het met 1,1
boven de krititsiche grens van 1 uit. Zondag was het verder gestegen naar 1,13.
Dat heeft het Robert-Koch-Institut (RKI), het Duitse RIVM, gemeld. Dat betekent
dat iedere besmette persoon statistisch meer dan 1 andere persoon aansteekt.
Begin mei lag het cijfer tussen 0,7 en 0,8, vorige week woensdag was het 0,65.
Sindsdien is het steeds verder gestegen. Het RKI heeft steeds benadrukt dat de
epidemie pas kan uitdoven als het getal onder de 1 ligt.
De cijfers die nu bekend zijn gemaakt, berusten op informatie van enige tijd
geleden en zijn niet terug te voeren op de versoepelingen die vorige week bekend
zijn gemaakt, aldus het RKI. Naast R geldt ook het aantal nieuwe besmettingen als
graadmeter voor de eﬀectiviteit of noodzaak van coronamaatregelen. Het aantal
nieuwe infecties per dag daalt - met schommelingen - sinds begin april. Het RKI
meldde maandag 357 nieuwe corona-infecties. Het totale aantal komt daarmee uit
op 169.572. Het aantal doden is met 22 gestegen naar 7417. Rond de 145.600
mensen in Duitsland zijn van Covid-19 genezen. Lees meer bij tagesschau.de en
het dashboard van het RKI
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Merkel: Nieuwe fase pandemie
Kanselier Merkel heeft maandagmiddag met een kort statement de
Gesundheitsämter - de Duitse GGD's - bedankt voor hun werk. Zij spelen een
"centrale rol" bij de bestrijding van de coronapandemie, aldus Merkel. Ze zegde
de diensten extra steun toe, eventueel ook van het leger. Merkel sprak van een
"nieuwe fase van de pandemie". Ze benadrukte dat het heel belangrijk blijft dat
iedereen, ook nu er versoepelingen zijn, zich aan de coronamaatregelen houdt
zoals afstand houden. Lees meer in de liveblogs van
tagesschau.de en Süddeutsche.de
'Miljardenhulp voor Deutsche Bahn'
De bondsregering wil de Deutsche Bahn met miljarden euro's ondersteunen. Dat
melden Duitse media maandag op basis van een concept dat het Duitse
spoorbedrijf met de ministeries van Financiën en Verkeer zou hebben uitgewerkt.
Het eigen vermogen van de Deutsche Bahn zou worden verhoogd en het
bedrijf zou ook meer schulden mogen maken. In ruil daarvoor moet het ﬂink
snijden in de personeels- en materiaalkosten. Het verlies van de Deutsche Bahn
wordt voor de periode 2020-2024 geschat op tussen de 11 miljard en de 13,5
miljard euro. Lees meer bij tagesschau.de
Coronademonstraties
In München, Berlijn, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund en andere Duitse steden
hebben duizenden mensen afgelopen weekend gedemonstreerd tegen de
coronamaatregelen. Bij de protesten zouden links- en rechts-extremisten, mensen
met esoterische ideeën en anti-vaxxers samen optrekken. Journalisten werden
aangevallen en de demonstranten hielden zich deels niet aan de hygiëne- en
afstandsregels. Politici van vrijwel alle politieke partijen waarschuwen tegen
annexatie van het protest door extremisten. Die willen de demonstraties
misbruiken voor antidemocratische propaganda en ze verspreiden nepnieuws en
samenzweringstheorieën, zo luidt de kritiek. Regeringswoordvoerder Steﬀen
Seibert heeft maandag de "hoge agressiviteit" tegen politie en journalisten tijdens
de demonstraties en de stemmingmakerij op internet veroordeeld. Lees meer bij
FAZ.net, Der Spiegel en bij tagesschau.de over de kritiek en over de demo's en de
reactie van Seibert
Extra kritiek was er op FDP'er Thomas Kemmerich, die eerder dit jaar tijdelijk
minister-president van de deelstaat Thüringen was. Hij deed mee aan een
demonstratie in Gera zonder afstand te houden of een mondkapje te dragen.
Bovendien deden volgens FDP-leider Lindner ook mensen "uit obscure kringen",
zoals rechts-extremisten, mee aan het protest. Kemmerich heeft zich voor zijn
deelname en gedrag inmiddels verontschuldigd. Lees meer bij Zeit Online
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Merkel: meer steun voor kunstenaars
Kanselier Merkel heeft de culturele sector in Duitsland meer steun toegezegd. Die
wordt hard getroﬀen. Ook nu er versoepelingen komen, kunnen bijvoorbeeld grote
theaters en bioscopen voorlopig nog niet open. Ze wil kunstenaars en anderen in
de cultuurbranche "zo goed als het gaat" helpen, zei ze zaterdag in haar
wekelijkse videoboodschap, met bijvoorbeeld steunprogramma's, maar ook door
"te zeggen hoe belangrijk u voor ons bent". Doel van het beleid is dat "ons brede,
veelzijdige culturele landschap" ook na de coronapandemie "kan blijven
bestaan". Lees meer bij Der Spiegel

Kanzlerin #Merkel im #Podcast zu den Hilfsprogrammen für unsere
Kulturlandschaft in der #Corona-Pandemie: Künstlerinnen und
Künstlern eine Brücke bauen. #COVID19 @BundesKultur
pic.twitter.com/orNWzuyY9E
— Steﬀen Seibert (@RegSprecher) May 9, 2020

Slachterijen
Nu bij honderden medewerkers van slachterijen in Duitsland corona is
vastgesteld, eisen politici strengere maatregelen. Veel werknemers, vooral
afkomstig uit Oost-Eruopese landen, worden ondergebracht in kleine woningen,
waar ze dicht op elkaar wonen. Ze krijgen te weinig beschermende kleding en
werkgevers houden zich vaak ook niet aan de hygiëneregels. Dat was al voor de
coronopandemie een probleem. Vorige week werden twee corona-uitbraken bij
slachterijen bekend: een in Coesfeld in Noordrijn-Westfalen en een in Bad
Bramstedt in Sleeswijk-Holstein. Beide deelstaten laten nu de medewerkers van
alle slachterijen testen. Lees meer bij tagesschau.de
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