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De Duitse regering heeft dinsdagmorgen de nieuwe corona-app
gelanceerd
Alle bewoners van een Berlijns woonblok zijn in quarantaine nadat
meer dan vijftig bewoners besmet bleken met Covid-19
Deelstaten versoepelen contactbeperkingen, maar 1,5 meter
afstand houden blijft de norm
De nieuwe Corona-Warn-app werd gepresenteerd door de regering, samen met
softwareontwikkelaar SAP, telecombedrijf Deutsche Telekom, het Robert Koch
Institut en het wetenschappelijke Helmholtz centrum CISPA in Saarbrücken. De
regering heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan de privacy van de
gebruikers te waarborgen. De ontwikkelaars hebben de app in allerlei simulatieopstellingen getest; in een schoolklas, in een trein, in een supermarktrij en tijdens
een cocktailparty. Lees meer over de Corona-warn-app
Duitsland kampt momenteel met meerdere kleine uitbraken. Bij de uitbraak in
Bremerhaven, in een evangelische pinkstergemeenschap, liep het aantal
geïnfecteerden op tot 112 mensen. Lees meer bij NDR
In een huizenblok in Berlijn-Neukölln zijn 54 mensen met Covid-19 besmet.
Honderden mensen in het woonblok staan nu onder quarantaine en iedereen
wordt getest. Hoe het virus zich kon verspreiden is niet duidelijk. Lees meer bij
RBB
Justitie onderzoekt of bij een uitbraak in een ziekenhuis in Potsdam de
ziekenhuisleiding dood door nalatigheid ten laste kan worden gelegd. In het
ziekenhuis raakten in maart opvallend veel mensen besmet. 47 patiënten met
Covid-19 overleden. Lees meer bij RBB
Meerdere deelstaten versoepelen de komende dagen contactbeperkingen, of
schaﬀen ze zelfs helemaal af. In veel deelstaten mogen leden van een huishouden
alleen met één ander huishouden samenkomen en dat wordt nu dus, bijvoorbeeld
in Berlijn en in Beieren, verruimd. In Thüringen geldt sinds deze week alleen nog
het advies om met niet meer dan tien personen samen te komen. Wel blijft overal
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de mondkapjesplicht in winkels en het OV bestaan. Lees meer bij RND (Thüringen)
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