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Duitsland beëindigt grenscontroles en heft reiswaarschuwingen
voor veel vakantielanden op
Duitsland reserveert samen met Nederland, Frankrijk en Italië
veelbelovend corona-vaccin
Vanmorgen vertrok eerste vakantievlucht vanaf Düsseldorf, naar
Mallorca
Regering neemt aandeel in Curevac
Vanaf deze maandag zijn de controles aan de Duitse grenzen
voorbij. Nederlanders hebben geen dringende reden meer nodig om naar
Duitsland te reizen, ook toerisme is toegestaan. Al kunnen de voorwaarden per
deelstaat verschillen. Lees meer in de Veelgestelde vragen
Ook de Duitsers kunnen weer op vakantie, de reiswaarschuwingen voor de meeste
Europese landen vervallen vandaag. Sommige landen, zoals bijvoorbeeld Spanje,
houden de grenzen nog wel iets langer gesloten. Met een pilotproject op Mallorca
test Spanje hoe een toeristentoestroom in goede banen te leiden is. Vanaf
vandaag vliegen duizenden Duitse vakantiegangers naar het Spaanse eiland in de
Middellandse Zee, een eerste toestel vertrok vanmorgen vroeg.
Ook stonden er maandag direct ﬁles bij de grensovergangen met Denemarken.
Duitsers die naar Denemarken willen, moeten wel een gereserveerd verblijf van
minstens zes nachten hebben. Alleen de inwoners van de deelstaat SleeswijkHolstein mogen zonder reservering de Deense grens over.
De reiswaarschuwing voor Zweden is nog niet opgeheven, omdat in Zweden nog
veel nieuwe coronabesmettingen zijn. Noorwegen en Finland houden zelf de
grenzen voorlopig nog dicht voor buitenlandse toeristen. De reiswaarschuwing
voor Groot-Brittannië is weliswaar vervallen, maar het Duitse ministerie van
Buitenlandse Zaken raadt een bezoek af omdat reizigers daar twee weken in
quarantaine moeten. Lees meer over de regels per land bij Tagesschau
Vaccins
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De Duitse regering maakte maandagmiddag bekend dat het voor 300 miljoen euro
ongeveer 23 procent van de aandelen van farmaceut Curevac overneemt. Het
bedrijf uit Tübingen werkt aan een vaccin tegen Covid-19. Minister van
Economische Zaken Peter Altmaier liet weten dat het bedrijf onderdeel is van een
sleutelindustrie, die momenteel voor Duitsland zeer belangrijk is. Curevac kwam
in maart in het nieuws omdat de Amerikaanse regering geprobeerd zou hebben
het bedrijf te kopen. Lees meer bij Süddeutsche Zeitung
Duitsland heeft afgelopen weekend samen met Nederland, Frankrijk en Italië een
contract gesloten met farmaconcern Astra-Zeneca, dat een veelbelovend coronavaccin ontwikkelt. De landen, die onlangs samen de Inclusive Vaccines Alliance
hebben opgericht, hebben toegezegd tot 400 miljoen vaccins af te nemen van het
Britse bedrijf. AstraZeneca meldt in een persbericht dat het soortgelijke afspraken
ook al met andere landen, zoals Groot-Brittannië en de Verenigde Staten heeft
gemaakt. Nederland en Duitsland laten weten dat andere Europese landen zich bij
hun initiatief kunnen aansluiten. Lees ook het persbericht van AstraZeneca en
van Rijksoverheid.nl
Cijfers RKI
Het Robert Koch Institut meldde maandag 192 nieuwe besmettingen met
Covid-19. Vier mensen met Covid-19 overleden de afgelopen 24 uur. Het totale
aantal sterfgevallen bedraagt nu 8791. Het reproductiegetal is volgens het RKI
licht gestegen naar 1,05.
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