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Duitsland verlengt lockdown tot en
met 7 maart
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De Duitse regering en deelstaten hebben afgesproken de
lockdownmaatregelen te verlengen tot en met 7 maart. Alleen de
kappers mogen eerder open; vanaf 1 maart.
Hoogste prioriteit heeft het openen van de scholen, aldus Merkel tijdens een
persconferentie. Ze maakte duidelijk dat ze zelf de scholen pas 1 maart zou willen
openen, maar dat ze haar wil niet wil en kan doordrukken. Daarom is afgesproken
dat de deelstaten zelf mogen bepalen wanneer en hoe de scholen weer opengaan.
Saksen wil de scholen al op 15 februari openen, een aantal andere deelstaten,
waaronder Noordrijn-Westfalen en Berlijn, doet dat op 22 februari.
Verdere versoepelingen zijn pas mogelijk als de besmettingen teruglopen naar 35
besmettingen per 100.000 inwoners per zeven dagen, hebben de regering en de
deelstaten afgesproken. Dan kunnen onder strikte voorwaarden winkels, musea en
andere cultuurinstellingen en contactberoepen weer open.
Merkel zei te hopen dat met de verlenging van de lockdown een derde coronagolf
kan worden voorkomen en dat de Briste virusmutatie niet de overhand neemt. Aan
de dalende besmettingscijfers is te zien dat de maatregelen werken, aldus Merkel,
maar door de Britse variant kan het aantal infecties weer exponentieel toenemen.
Daarom hamerde ze erop dat iedereen zich aan de strenge contactbeperkingen
blijft houden, thuis werkt en de komende weken heel voorzichtig blijft. Op 3 maart
komen de kanselier en de deelstaatpremiers weer bij elkaar voor nieuw overleg
over de coronamaatregelen. Lees meer bij RND.de

Es zeigt sich, dass unsere Maßnahmen wirken – wir müssen aber
weiterhin die Gefahr durch die Mutationen bekämpfen. Die Zeitspanne
bis Mitte März ist existenziell. Wir müssen sehr vorsichtig sein.–
Kanzlerin #Merkel nach der Besprechung mit den Ländern zur
#Corona-Pandemie. pic.twitter.com/g8yvHSFsYH
— Steﬀen Seibert (@RegSprecher) February 10, 2021
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