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Vanaf 28 december sluiten in Duitsland de discotheken en clubs. Ook
voor gevaccineerden en mensen die van corona zijn hersteld, gaan
dan contactbeperkingen gelden; de maximale groepsgrootte wordt
tien personen, kinderen onder 14 jaar zijn uitgezonderd. Sport- en
culturele evenementen mogen alleen nog zonder publiek
plaatsvinden. Dat heeft de bondsregering met de deelstaten
afgesproken.
Deelstaten kunnen de extra maatregelen ook al eerder dan 28 december in laten
gaan. Hamburg bijvoorbeeld legt de beperkingen al per 24 december op. Met de
nieuwe maatregelen worden grote oud- en nieuwfeesten voorkomen, staat in het
besluit van de regering en de deelstaten. Verder luidt het advies aan iedereen
een zelftest te doen voorafgaand aan een ontmoeting met mensen van buiten het
eigen huishouden.
Al eerder kondigde de regering een vuurwerkverbod met Oud en Nieuw af. Ook is
eerder deze maand op veel plekken in Duitsland een 2G-beleid ingevoerd en er
golden al strengere contactbeperkingen voor mensen zonder vaccinatie- of
herstelbewijs - zij mogen naast leden van het eigen huishouden slechts twee
leden van een ander huishouden ontvangen, met uitzondering van kinderen onder
de 14 jaar.
Met de nieuwe maatregelen reageert de politiek op het advies van de nieuwe
Duitse adviescommissie van corona-experts, vergelijkbaar met het Nederlandse
Outbreak Management Team (OMT).
De commissie heeft zondag aangedrongen op extra contactbeperkingen in de
komende dagen. Ze voorziet met de opkomst van de omikron-variant een
overbelasting van de zorg en eventueel de gehele Duitse infrastructuur als er
geen aanvullende maatregelen worden genomen. De bondsregering en de
deelstaten roepen in hun besluit onder meer ziekenhuizen, de politie, de
brandweer en telecommunicatie-, elektrciteits- en logistiekdiensten op hun
rampenplannen op orde te brengen, zodat die bij overbelasting snel geactiveerd
kunnen worden.
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Het Robert Koch Institut (RKI), vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM,
waarschuwde dinsdag dat per direct strenge contactbeperkingen moeten gaan
gelden. Lees meer bij Tagesschau en zie ook het overzicht van maatregelen van
Tagesschau
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