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Vandaag gaat in Duitsland een gedeeltelijke lockdown in. De horeca
moet sluiten en ook musea, theaters, bioscopen en attractieparken,
sportclubs en zwembaden gaan dicht. Scholen en de kinderopvang
blijven open. Duitsers worden opgeroepen niet meer bij elkaar op
bezoek te gaan en geen binnenlandse uitstapjes te maken.
Toeristische overnachtingen zijn verboden.
Kanselier Merkel lichtte de lockdown, die ze 'Wellenbrecher' (golfbreker) noemt,
maandagmiddag nogmaals toe tijdens een persconferentie. Merkel: "Het virus
bestraft halfhartigheid." Bij driekwart van de besmettingen kunnen de
gezondheidsdiensten de bron niet achterhalen, legde Merkel uit. Op dit moment
raken 127,8 mensen per 100.000 inwoners per zeven dagen besmet. "De
wetenschappers zeggen ons dat we 75 procent van de contacten moeten
reduceren." Uit de eerste golf heeft de regering als les getrokken de scholen zo
lang mogelijk open te houden, aldus de kanselier.
Gevraagd naar het in Duitsland zo belangrijke kerstfeest zei Merkel dat ze hoopt
en verwacht dat dat met de familie gevierd kan worden: "Het zal een kerst met
coronabeperkingen zijn, maar het zou niet een kerst in eenzaamheid moeten zijn."
Merkel benadrukte dat het een uitzonderlijke natuurcatastrofe is, die ons hopelijk
maar een keer per eeuw overkomt.
Het Robert Koch Institut heeft maandagmorgen 12.097 nieuwe besmettingen
gemeld. Dat is veel minder dan zaterdag, toen 19.059 nieuwe besmettingen
werden gemeld, maar op maandag zijn de aantallen altijd lager, omdat in het
weekeinde niet alle testuitslagen worden doorgegeven. Lees meer bij Tagesschau
Het Duitse ministerie van Defensie meldde zaterdag dat de helft van de
gemeentelijke gezondheidsdiensten, de Gesundheitsämter, de hulp van het leger
heeft ingeroepen voor het contactonderzoek. Meer dan drieduizend soldaten
helpen inmiddels met het bellen van besmette personen en het nagaan van hun
contacten. Lees meer bij Der Spiegel
Duitse IC-artsen waarschuwen dat de patiëntenaantallen op de 'Intensivstationen'
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snel stijgen. Volgens de artsen moeten planbare operaties gedeeltelijk worden
uitgesteld zodat personeel en bedden vrijblijven voor coronapatiënten. Daarom
moet er net als in het voorjaar een vergoeding komen voor ziekenhuizen die
operaties afzeggen en zo bedden vrijhouden, stelde onder meer Uwe Janssens van
de vereniging van Intensive Care- en Eerste Hulp-artsen. Iedere afgezegde
operatie scheelt inkomsten, en daarom draait in de meeste ziekenhuizen de zorg
nu nog op volle toeren door, terwijl de uitval onder het personeel hoog is. Lees
meer bij Tagesschau
Lees op Duitslandweb meer over de maatregelen in Duitsland
Vragen
Meer informatie over de Duitse regels voor reizigers uit Nederland en de
coronamaatregelen per deelstaat vindt u in ons artikel: 'Veelgestelde vragen over
corona in Duitsland'
Voor informatie over werken in Duitsland, zie: Grenzinfo.eu
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