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Duitsland wil deze week beslissen over
versoepelingen voor gevaccineerden
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Duitsland wil nog deze week versoepelingen invoeren voor
gevaccineerden en voor mensen die van Covid-19 zijn genezen. Als
het parlement eind deze week met het wetsvoorstel over de
versoepelingen instemt, zouden ze zaterdag al kunnen ingaan.
Gevaccineerden en mensen die van Covid-19 zijn genezen, kunnen als de
versoepelingen ingaan weer zoveel mensen zien als ze willen, voor hen vervallen
de contactbeperkingen. Ook aan de avondklok, die in regio's met veel
besmettingen geldt, hoeven ze zich dan niet meer te houden. Ze moeten wel een
bewijs kunnen laten zien dat ze zijn ingeënt met een in de EU toegelaten vaccin.
Verder hebben ze dezelfde rechten als mensen met een negatieve test: ze mogen
winkelen op afspraak of naar de kapper. In veel deelstaten is die laatste
versoepeling al ingevoerd.
Volgens het wetsvoorstel hebben Duitsers die terugkomen uit risicogebieden en
die zijn gevaccineerd of van Covid-19 zijn genezen, ook geen negatieve test meer
nodig. Ze hoeven dan ook niet meer in quarantaine. Op dit moment is onduidelijk
of dit ook geldt voor Nederlanders en mensen uit andere Europese landen die naar
Duitsland reizen.
Inwoners van Duitsland die terugkomen uit virusvarianten-gebieden of die contact
hebben gehad met iemand die besmet is met een virusvariant, moeten wel nog
steeds in quarantaine. Artsen dringen er op aan dat de testplicht voor reizigers uit
risicogebieden blijft bestaan, omdat Duitsland anders het zicht verliest op de
virusmutaties die het land binnen komen.
Regeringspartijen CDU/CSU en SPD zijn het maandag eens geworden over het
wetsvoorstel van minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) over de
versoepelingen. Naar verluidt beslist de Bondsdag er donderdag over. De
Bondsraad, de vertegenwoordiging van de deelstaten, komt er vrijdag in een
speciale zitting voor samen.
Eigenlijk was het Bondsraad-overleg op 28 mei gepland, maar de regering wil
gevaccineerden en genezenen hun grondrechten zo snel mogelijk teruggeven.
Daarbij speelt volgens Duitse media ook een rol dat er meerdere klachten zijn
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ingediend bij het Constitutioneel Hof in Karlsruhe, bijvoorbeeld over het feit dat er
bij coronaregels als de avondklok geen onderscheid wordt gemaakt tussen
gevaccineerden en mensen die niet zijn ingeënt.
De mondkapjesplicht en de afstandsregels blijven als de wet wordt aangenomen
wel voor iedereen gelden, dus ook voor gevaccineerden en mensen die van
Covid-19 zijn genezen. Lees meer bij de Tagesspiegel, Der Spiegel en Tagesschau
Meer informatie over alle reisregels en andere coronamaatregelen in Duitsland is
te vinden in de Veelgestelde vragen op deze site

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel:
https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/43702/duitsland-wil-deze-week-beslissen-over-versoep
elingen-voor-gevaccineerden

