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JELENTÉS
Angela Merkel kancellár és a 16-ból 15 szövetségi állam egyetértett abban, hogy a
jövőben a buszon, vonatokon és az üzletekben a kötelező maszkhasználat
megszegését 50 eurós bírsággal bűntetik. Saxony Anhalt az egyetlen szövetségi állam
aki nem támogatja az intézkedést.



A
járványügyileg
kockázatos
zónákból
Németországba
érkezők
karanténkötelezettsége leghamarabb, egy 5 napon belül készített teszt esetén járhat
le. Tárgyalások folynak arról, hogy a tesztek ingyenesek maradnak vagy sem.



2020 decemberéig nem szervezik meg azokat a nagyobb eseményeket ahol a
higiéniai szabályok betartása és a kontaktok nyomonkövetése nem lehetséges.



Az iskolák digitalizálásának előmozdítása érdekében a szövetségi kormány további
500 millió euróval kívánja támogatni a tartományokat.



A szövetségi kormány a magánesemények maximális létszámára vonatkozó
javaslatáról nem született megállapodás a kormány és a tartományok között.
https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.26 

A koronavírus-járvány ellenére Németországban nőtt a tömbházak és házak vételi
ára.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-information

2020.08.25 

A Szövetségi Statisztikai Hivatal kedden bejelentett adatai szerint: A szövetségi
kormány, a tartományok, az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 51,6
milliárd euróval többet költöttek, mint amennyit az év első felében kerestek
Márciusban és áprilisban a német gazdaság egyes részei gyakorlatilag leálltak a
világjárvány miatt.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-information

2020.08.24 

Szombaton, a Halle Egészségügyi Egyetem elindított egy koncertkísérletet a
koronavírus időszakban tartandó nagyobb eseményeken. Az önkénteseknek lázat
mértek mielőtt
beléptek a Leipzig Arénába. Az embereket úgynevezett
kontaktjelzőkkel is felszerelték, amelyet az útvonluk követésére használtak. Tim
Bendzko (Keine Maschine) 3 koncertet adott 1500 önkéntesnek, különböző
forgatókönyvek szerint. A kísérlettel a kutatók arra szeretnének választ kapni,
hogyan szervezhetők nagy események a koronavírus idején. Az adatok gyűjtése egy
matematikai modell kialakításához szükséges amellyel megbecsülhető a koronavíruskitörés kockázata egy eseményteremben.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.23 

Lars Feld a Wirtschaftsweisen vezetője szerint egy második lezárás a koronavírus
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miatt katasztrófát jelentene a gazdaságra nézve.
https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.22 

A Németországban naponta jelentett új koronavírus-fertőzések száma meghaladta a
2000-es küszöböt, így április vége óta elérte a legmagasabb szintet.
https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.15 
-21

A német kormány a nem szükséges védőmaszk készleteit más országoknak szeretné
eladni. Az Egészségügyi Minisztérium szóvivője szerint a WHO-nak is juttatnak
belőle. A jelenlegi járványügyi helyzet lehetővé teszi, hogy a védőmaszk
többletkészleteikből tartalékoljanak valamint, hogy egy részét elérhetővé tegyék
olyan országok számára ahol a járvány miatt nagy szükség van rá.



A Robert Koch Intézet több mint három hónapja regisztrálta a legtöbb új fertőzést
Németországban. Augusztus 19-én a német egészségügyi hatóságok egy nap alatt
1510 új koronafertőzésről számoltak be

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.14 

A 107 376 teszt közül, amelyet bajor tesztállomásokon végeztek a Németországba
visszatérő polgárokon, 1389 pozitív lett.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.13 

Angela Merkel kancellár, Saskia Esken SPD vezető, Anja Karliczek oktatási miniszter
és további oktatási és kulturális ügyekért felelős miniszterek ma délután egyeztetést
folytatnak az iskolák előtt álló kihívásokról a világjárvány idején.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.12 

Május óta, a napi új fertőzések száma elérte a legmagasabb szintet. A Robert Koch
Intézet (RKI) szerint az egészségügyi hatóságok 1226 új koronavírus fertőzésről
számoltak be egy nap alatt.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.11 

A Dehoga Szálloda- és Étteremszövetség felmérése szerint az éttermek és szállodák
üzemeltetőinek 60%-a véli úgy, hogy a koronavírus-járvány fenyegeti ezen
vállalkozások fennmaradását.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.10 

Németországban a vakcinák jóváhagyásáért felelős Paul-Ehrlich Intézet (PEI)
továbbra is bízik a koronvírus elleni oltás megtalálásában. “Azt feltételezem, hogy a
jóváhagyásokat 2020 végén és a következő év elején adják meg, feltéve, hogy a III.
Fázisú kísérleti adatok pozitívak - mondta Klaus Cichutek, a PEI elnöke a
Redaktionsnetzwerk Deutschlandnak (RND). Az úgynevezett III. Fázisú vizsgálatokat
arra használják, hogy egy vakcina valóban véd-e a fertőzések ellen.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.09



A Marburger Bund orvosi egyesület felhívja a figyelmet, hogy egyre nagyobb a
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nemtörődömség Németországban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
intékedésekkel szemben. Az orvosok aggódnak, hogy egyre többen viselkednek
kockázatos módon.
https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.08



Kötelezővé vált a tesztelés azon nyaralók számára akik magas fertőzöttségű
országból utaznak haza Németországba. Azok akik nem rendelkeznek előzőleg
negatív koronavírus teszttel, tesztelére kötelesek az országba való belépéskor.
Jens Spahn egészségügyi miniszter által kiadott rendelet alapján, ezt ingyenesen
megtehetik az országba való érkezestől számított 3 napon belül. A tesztelésre
lehetősége van a repülőtéren vagy később a vizsgálati központokban.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.08.07



Szombattól koronavírus-teszt elvégzésére kötelezik azokat, akik kockázatos
térségekből térnek vissza Németországba.

https://index.hu/

2020.08.06



A Robert Koch német közegészségügyi intézet csütörtöki bejelentése szerint
1045 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a megelőző 24 órában – május óta
nem volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma az országban.

https://index.hu/

2020.07.30
-08.05.



A koronavírus-járvány következtében a német gazdasági teljesítmény a
második negyedévben zuhant : A wiesbadeni Statisztikai Hivatal első becslése
szerint a GDP 10,1 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest. A
munkanélküliek száma június-júliusban csak a szokásos szezonális ütemben
emelkedett. Júliusban 2,91 millió ember volt munkanélküli, 57 000-rel több,
mint júniusban.



Tekintettel a fertőzések növekedésére, a német kiskereskedők felszólították a
fogyasztókat, hogy fegyelmezettebbek legyenek a koronavírus megfékezésére
hozott szabályok betartásában. A második lezárás során sok kiskereskedelmi
társaságot már nem lehetne megmenteni – figyelmeztett Josef Sanktjohanser,
a Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) elnöke. A HDE attól tart, hogy a
koronavírus-válság valószínűleg 40 milliárd eurós értékesítési veszteséget
eredményez az élelmiszerkereskedelemen kívüli kereskedelmi vállalatok
számára.



Vasárnaptól kezdve, a nyaralásból hazaérkező német állampolgároknak az
érkezéstől számított 72 órán belül lehetőségük van ingyenes tesztelésre,
akkor is ha tünetmentesek.



Peter Altmaier gazdasági miniszter szigórúbb bűntetéseket szabna a
koronavírus megfékezéséért hozott szabályok megsértéséért: “ Azok akik
tudatosan veszélyeztetnek másokat, számítaniuk kell arra, hogy ez komoly
következményekkel jár” mondta.



A szövetségi kormány kibővíti művészeti gyűjteményét, hogy segítse a
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művészeket a koronavírus-válságban. Monika Grütters kulturális miniszter
elmondta, hogy a Neustart Kultur program keretében a kortárs művészet
gyűjteményének beszerzési költségvetését 2.5 millió euróról 3 millió euróra
növelték.



A német koronavírus követő applikáció (The German Corona Warning
App) hamarosan további öt nyelven lesz elérhető. Az arab, a lengyel, a
bolgár, a román és az orosz változat jelenleg fejlesztés alatt áll –
mondta Dorothee Bär, digitalizációért felelős miniszter. A június 16-án
bevezetett applikáció német, angol és török nyelven érhető el. Célja a
koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozása.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations
2020.07.29.



Német hatóságok szerint az EU határok nyitva maradhatnak. A német
politikusok és közegészségügyi intézmények rengeteg lehetőségről
tanácskoznak, mint pl. széleskörű tesztek elvégzését a reptereken ugyanakkor
tájékoztatni és figyelmeztetni azokat akik magas veszélyt jelentő országba
utaznak. Christian Democrat politikus és Ralph Brinkhaus szerint a mozgás
szabadsága az EU-n belül, a határellenőrzés mentes Schengen Zóna az EU DNS-e
volt.



A koronavírus fertőzöttek száma nő, mivel sok Német állampolgár külföldre
megy nyaralni. Az egészségügyi miniszter Jens Spahn kötelezővé akarja tenni a
teszteket azok számára akik a nyaralásból térnek vissza.

https://www.dw.com/en/coronavirus-german-officials-say-eu-internal-borders-shouldstay-open/a-54358391
https://www.dw.com/en/coronavirus-testing/a-54353244

2020.07.28.



A Német egészsgügyi Miniszter bejelentette, hogy tervei között szerepel azon
német állampolgárok tesztelése akik veszélyesnek vélt országból térnek vissza.



Németország sokkal optimistább a vírus utáni helyzetről, mint Franciaország,
Spanyolország vagy Olaszország. A megkérdezettek több mint a fele, úgy
gondolja, hogy a határokat szabadon lehet hagyni. Egyik ország sem volt
magabiztos a repülőgép használatában de Németország nagy lelkesedést
mutatott abban, hogy országok között utazzon autóval.

https://www.dw.com/en/coronavirus-latest-mandatory-airport-tests-for-at-riskgerman-returnees/a-54325812
https://www.euronews.com/2020/07/28/germany-more-optimistic-about-postcoronavirus-world-than-france-spain-and-italy-poll

2020.07.25-27.



Németországban figyelmeztetések hangzottak el szombaton arról, hogy már
elindult a koronavírus okozta járvány második hulláma, amire az utal, hogy
növekszik a fertőzések száma. Ennek ellenére turistákkal a fedélzetén kifutott
Hamburg kikötőjéből az első luxus óceánjáró a betegség miatt elrendelt zárlat
óta. A második hullám már itt van. Nap mint nap új gócpontok jelennek meg -
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mondta Michael Kretschmer, Szászország miniszterelnöke a Rheinische Post
napilap szombati számának. A német egészségügyi hatóságok 781 új fertőzésről
adtak ki jelentést péntek éjfélig bezárólag. Az előző nap ez a szám 815 volt. A
reprodukciós mutató, amely azt jelzi, hogy egy ember hány másikat fertőz meg,
a korábbi 0,93-ról 1,08-ra emelkedett. Ennek a mutatónak az egyhetes átlaga
szintén nőtt: 1,05-ről 1,16-ra. Az intézet hangsúlyozza, hogy ezt a számot 1 alá
kell szorítani a járvány megfékezése érdekében.

https://index.hu/kulfold/2020/07/25/nemetorszagban_a_jarvany_masodik_hull
amara_figyelmeztetnek/
2020.07.24.



A német gazdaság relatív sértetlen maradt a vírus ideje alatt. A második hullám
ezen változtathat. Alacsony kamatozású kölcsönöket akarnak a cégeknek adni,
egy expanziót a bért-támogatásokhoz. Ha jön a második hullám a tudósok
szerint az várhatóan ősszel vagy télen fog érkezni. Hubertus Bardt a Német
Gazdasági Intézmény vezetője úgy nyilatkozott, hogy Németország nagyon
nyitott gazdaságilag ami importon és exporton alapul. Ugyanakkor a nem
kontrollált Brexi és egy új megszorított Egyesült Államok-stílus szignifikánt
veszélyt jelenthet. A német cégek lerövidítették a munkaórák számát, ami
nagyon sok cégnek szignifikáns segítséget nyújtott. Ez a program az év végéig
fog futni de úgy néz ki, hogy meg lesz hosszabbítva.



Azok akik Németországba utaznak olyan országból ahol a koronavírus veszélye
magas, azok az utasok tesztelve lesznek a reptereken, amit a Németország
Egszségügyi Miniszter rendelt el. Ezen szabály a német állampolgárokra is
egyaránt vonatkozik.

https://www.dw.com/en/covid-19-stimulus-germany-second-wave/a-54264686
https://www.dw.com/en/germany-moves-toward-coronavirus-tests-at-airports/a54270941

2020.07.23.



4000 önkéntest keres a németországi Luther Márton Tudományegyetem,
akiknek csak annyi lesz a feladata, hogy bulizzanak egyet Tim Bendzko
koncertjére. Kutatók tanulmányozzák majd, hogyan terjed a koronavírus ilyen
nagy tömegben. A cél az, hogy kiderítsék, van-e olyan megoldás, ami igaz nem
olyan, mint a régi felhőtlen buli, de nem is az, hogy egyáltalán nincs koncert.
18-50 év közötti önkénteseket várnak, akik kapnak egy FFP2 maszkot, bekenik a
kezüket fluoreszkáló kézfertőtlenítővel, és kapnak egy kontaktuskövető
alkalmazást is. Arra kíváncsiak, hogy ki milyen közel megy egymáshoz, és a
fluoreszkáló kézfertőtlenítő hol jelenik meg, azaz a koncertlátogatók mi
mindenhez érnek hozzá. A beengedéssel kapcsolatban is különböző
forgatókönyveket próbálnak ki, megnézik, hogy mi a helyzet akkor, ha ültetéses
a koncert, és azt is ha csak 2000 embert engednek be, akiknek távol kell ülni
egymástól. Minden kiválasztottat a koncert előtt 48 órával tesztelnek, és akinél
felmerül a koronavírus-fertőzésre gyanúja, azt nem engedik be az eseményre.

https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/07/22/onkentes_koncertlatogatokat_keres
nek_hogy_kideritsek_hogyan_terjed_a_koronavirus/
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2020.07.22.



Gazdasági Miniszter Ramona Pop, a körzet polgármesterének levelet
küldött, melyben arra kéri, hogy keressen parkokat, utcákat,
sportcsarnokokat amik megfelelő helyszínek lehetnek események
lebonyolításához. Ugyanis a berlini klubbok és bárok gazdasági
problémákkal küzdenek a koronavírus járvány óta. Azon kívül hogy
azonnali segítséget szeretnének nyújtani legális lehetőségeket is
szeretnének biztosítani, hogy köztereken lehessen szórakozni. Március
14 óta minden szórakozóhely bezárta kapuit, arról továbbra sincs hír
hogy mikor nyitanak újra.

https://www.thelocal.de/20200721/berlin-plans-raves-in-parks-and-streets-torevive-techno-scene
2020.07.21.



Bavaria állam hamarosan ingyen koronavírus teszteket fog végezni a
reptereken azok számára akik a nyaralásukból térnek vissza.

https://www.thelocal.de/20200720/bavaria-plans-free-airport-corona-tests-tostop-virus-at-border
2020.1821.



Kevesebb az ország jövedeleme a teherautó vámokból. Az év első
felében 148 millio euróval csökkent a bevétel aki körülbelül 3,59 billió
euró az előző évhez hasonlítva. A visszaesés a koronavírus miatt
szigorításoknak tuható be.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations
2020.07.17



A Konztanz Egyetem felmérése alapján a németországi alkalmazottak
nagyrésze a koronavírus-járvány utáni időszakban is szeretne otthonról
dolgozni.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations
2020.07.16



A koronavírus-miatt elmaradt iskolazáró partik és bálok miatt Frank
Walter Steinmeier szövetségi elnök digitális ballagási partira hívja a
diákokat. A www.abschlussfeier-2020.de weboldalon Steinmeier és
felesége, valamint több mint 70 híresség köszönti a kb. 1.9 millió végzőst.
Szerdától kezdve, fotókat fognak megosztani a saját iskolai éveikről
valamint rövid videókat az életre felkészítő tanácsokkal.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germanyinformations
2020.07.15



Németország Szászország tartományában kétezer iskolai tanulót és
tanáraikat tesztelték, és úgy találták, hogy közülük csak nagyon
kevesen fertőződtek meg az új koronavírussal (pontosabbak
keveseknek a véréből lehetett kimutatni a SARS-CoV-2 ellenanyagait).
Ebből arra következtetnek, hogy az iskolák nem játszanak lényeges
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szerepet a járvány terjesztésében.
https://index.hu/
2020.07.14



A második hullám és az elbizakodottság veszélyeire hívja fel a nyaralni
induló németek figyelmét Jens Spahn egészségügyi miniszter. Ennek
azért látta szükségét, mert a neten elkezdtek terjedni olyan videók,
amelyeken a járvány elleni óvintézkedéseket be nem
tartó, Mallorcán bulizó németek láthatók.



Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügynökség (FDA) jóváhagyta a
koronvírus elleni két lehetséges oltóanyag gyorsított jóváhagyási
eljárását a mainzi székhelyű Biontech cég és az amerikai Pfizer csoport
számára. A "BNT 162b1" és "BNTb2" a RNA oltás legfejletebb vátozatai.

https://index.hu
https://www.thelocal.de
https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germanyinformations
2020.07.11
-13.



Jens Spahn egészségügyi miniszter szerint: Négy hét alatt az országos
tesztelések száma több mint a felével nőtt. A múlt héten közel 500 000
beteget teszteltek - mintegy 175 000-rel több mint egy hónappal ezelőtt. Helyi
víruskitörések esetén így könnyen megszakítható a fertőzés lánc.



Egy felmérés szerint nagyon sok német tart attól, hogy a nyaralások a
megbetegedések számát fogják növelni. A válaszadók 69%-a gondolja úgy, hogy
növekedéshez fog vezetni.

https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations

2020.07.10



Robert Koch Intézet (RKI) adatai szerint a megerősített koronavírus-esetek
száma Németországban 395-re nőtt.

https://iranpress.com/europe
2020.07.09



A koronavírus-járvány utáni uniós egészségügyi stratégiáról vitatkoztak
Brüsszelben az Európai Parlament képviselői. Michael Roth, a soros
elnökséget ellátó Németország államminisztere azt mondta, hogy az
elnökség a válság eddigi tapasztalatai alapján konkrét intézkedéseket fog
javasolni. Beszélt arról is, hogy az elsődleges cél a biztonságos, hatékony
oltóanyag, amelynek tömeges gyártását és hozzáférhetőségét kell
biztosítani. Roth szerint az elmúlt hónapok fejleményei alapján azt el
lehet mondani, hogy egy jó minőségű egészségügyi rendszer jelentős
védelmet tud biztosítani. Ugyanakkor – bár a globalizációt nem akarja
felfüggeszteni az EU – az egészségügyi termékek előállítását Európában
kell garantálni, mert ez hozzájárul a kontinens szuverenitásához.
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2020.07.08

2020.07.07.

https://index.hu/
 Németország támogatását fejezte ki a Világ Egészségügyi Szervezete
(WHO) részére, és globális összefogásra szólított fel miután az Amerikai
Egyesült Államok bejelentette, hogy kilép a szervezetből. Ricklef Beutin a
nagykövet helyettese ( Németország Amerikai Nagykövetsége) szerint:
„A vírus nem áll meg a határoknál. Nem áll meg semmilyen kormányzási
formánál. Nem érdeklik az ideológiák. Csak együtt tudunk megbírkozni
vele és legyőzni. Ez szolidaritást jelent az országok között és a
társadalmainkban.”
https://edition.cnn.com
 A legnagyobb német sertéshústermelő cég, a Tönnies üzemeiben eddig
ezerötszázan fertőződtek meg koronavírussal.

https://index.hu

2020.07.04
-06.



Egészségügyi Minisztérium: a Toennies húsfeldolgozó üzemben dolgózok
kötelező karaténidejét további két hétre, azaz július 17-ig hosszabították
meg.

JÚLIUS 10-TŐL NÉMETORSZÁGBÓL KARATÉNKÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL
LEHET ANGLIÁBA BEUTAZNI.
HEIKO MAAS KÜLÜGYMINISZTER: NÉMETORSZÁG TOVÁBBRA IS
FELÜLVIZSGÁLJA A TÖRÖKORSZÁGI UTAZÁSI TANÁCSOKAT. "EZ ARRÓL
SZÓL, HOGYAN GARANTÁLJUK A BIZTONSÁGOS TURIZMUST A
KORONA VÁLSÁG IDEJÉN" - MONDTA MAAS, ÉS HOZZÁTETTE, HOGY
AZ EU MEGTETTE AZ ELSŐ LÉPÉSEKET A TURIZMUS MEGNYITÁSA
ÉRDEKÉBEN.
https://uk.reuters.com
https://edition.cnn.com

2020.07.03.

MEGKEZDŐDÖTT A NÉMET ELNÖKSÉG AZ EU-BAN: A
TAGÁLLAMOKNAK MÉG MINDIG NEM SIKERÜLT MEGEGYEZNIÜK A
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELLENSÚLYOZÁSÁRA LÉTREHOZANDÓ UNIÓS
MENTŐCSOMAGRÓL. A NÉMET KANCELLÁR ARRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ
EU VEZETŐ POLITIKUSAIT, HOGY ITT AZ IDEJE HATÁROZOTT ÉS BÁTOR
DÖNTÉSEKET HOZNI.„MINDENKI TUDJA, HOGY ERRE A PRECEDENS
NÉLKÜLI VÁLSÁGRA OLYAN VÁLASZT KELL ADNUNK, AMELY KIÁLLJA A
PRÓBÁT, ÉS ERŐTELJES" - JELÖLTE KI A TAGÁLLAMOK ELŐTT ÁLLÓ
FELADATOT ANGELA MERKEL.
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HTTPS://HU.EURONEWS.COM
2020.07.01
-02

A NÉMET BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZZÉTETTE AZON EURÓPAI UNIÓN
KÍVÜLI ORSZÁGOK LISTÁJÁT, AMELYEK ÁLLAMPOLGÁRAI
BELÉPHETNEK AZ ORSZÁGBA:


Ausztrália;



Grúzia;



Japán;



Kanada;



Montenegró;



Új-Zéland;



Dél-Korea;



Thaiföld;



Tunézia;



Uruguay;



Kína.

https://edition.cnn.com/

2020.06.26
-30.

A 16 NÉMET TARTOMÁNY KÖZÜL BAJORORSZÁG AZ ELSŐ, AHOL
BEVEZETIK A FERTŐZÉSGYANÚTÓL FÜGGETLEN INGYENES
KORONAVÍRUSTESZT LEHETŐSÉGÉT. AZ ORSZÁGON BELÜL ITT VAN A
LEGTÖBB FERTŐZÖTT ÉS A LEGTÖBB HALÁLESET.
ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR SZOMBATI VIDEÓÜZENETÉBEN
FIGYELMEZTETTE A NÉMETEKET, HOGY A VÍRUS TERJEDÉSÉNEK
MEGFÉKEZÉSÉBEN A POLITIKA MELLETT MINDEN EGYES
ÁLLAMPOLGÁRNAK IS FELELŐSSÉGE VAN. "TOVÁBBRA IS TÁRSADALMI
KÖTELESSÉGÜNKNEK KELL TEKINTENI, HOGY VALAMENNYIEN
FELELŐSEK VAGYUNK MINDANNYIUNK SORSÁÉRT, AZÉRT, HOGY
MINDANNYIAN BETARTSUK A SZABÁLYOKAT: A TÁVOLSÁGTARTÁST, A
SZÁJ ÉS ORR VÉDELMÉT NYILVÁNOS HELYEKEN ÉS A GYAKORI
KÉZMOSÁST". MERKEL A JÚLIUSBAN KEZDŐDŐ FÉLÉVES NÉMET EUELNÖKSÉG EGYIK FŐ FELADATAKÉNT HATÁROZTA MEG, HOGY
EURÓPA MEGERŐSÖDVE KERÜLJÖN KI A KORONAVÍRUS-VÁLSÁGBÓL,
ÉS KÉPES LEGYEN MEGFELELNI A RÁ VÁRÓ KIHÍVÁSOKNAK.
ELFOGADTÁK A LUFTHANSA NÉMET LÉGITÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI A
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NÉMET ÁLLAMMAL MEGKÖTÖTT, 9 MILLIÁRD EURÓS (TÖBB MINT
HÁROMEZER MILLIÁRD FORINT) SEGÉLYCSOMAGRÓL SZÓLÓ
JAVASLATOT, AZ UNIÓ IS RÁBÓLINTOTT AZ EGYEZSÉGRE, ÍGY NEM
KELL FIZETÉSKÉPTELENSÉGET JELENTENIE EURÓPA LEGNAGYOBB
LÉGITÁRSASÁGÁNAK.
GÜTERSLOH ÉS A SZOMSZÉDOS WARENDORF JÁRÁST ÉRINTŐ
KORLÁTOZÁSOKAT A KÖVETKEZŐ NAPOK JÁRVÁNYÜGYI ADATAI
ALAPJÁN FOGJÁK MEGHOSSZABBÍTANI VAGY FELOLDANI. A HÓNAP
VÉGÉIG AZ ÓVODÁK ÉS AZ ISKOLÁK IS ZÁRVA TARTANAK A KÉT
JÁRÁSBAN – NÉMETORSZÁGBAN UGYANIS JÚNIUSBAN MÉG BŐVEN
TART A TANÍTÁSI ÉV. A NYÁRI SZÜNET ÉSZAK-RAJNA-VESZTFÁLIÁBAN
JÚLIUS 5-ÉN INDUL.
https://index.hu
https://hu.euronews.com

2020.06.25

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT NEM SZERVEZIK MEG IDÉN A BMW
BERLIN MARATONT. A VERSENYT EREDETILEG SZEPTEMBER 27-RE
TERVEZTÉK.
https://edition.cnn.com

2020.06.24

A NÉMET KORMÁNY FEL KÍVÁNJA GYORSÍTANI A SARS-COV-2 ELLENI
OLTÁSOK KIFEJLESZTÉSÉT EZÉRT A SZÖVETSÉGI KORMÁNY EGY ÚJ,
SPECIÁLIS OLTÓANYAG-FEJLESZTÉSI PROGRAMMAL KÍVÁNJA
TÁMOGATNI AZ EDDIGI PROJEKTEKET. A PROGRAM ÖSSZEGE AKÁR
750 MILLIÓ EURÓ IS LEHET.
https://www.bundesregierung.de

2020.06.23.

VISSZAÁLLÍTJÁK A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOKAT
NÉMETORSZÁGBAN AZ ÉSZAK-RAJNA-VESZTFÁLIA TARTOMÁNYI
GÜTERSLOH JÁRÁSBAN EGY HÚSÜZEMBEN TÖRTÉNT TÖMEGES
KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS MIATT.
https://index.hu/

2020.06.20
-22.

EGY EGÉSZ JÁRÁST LEZÁRHATNAK A NÉMETORSZÁGI ÉSZAK-RAJNAVESZTFÁLIA TARTOMÁNYBAN, MERT JÁRVÁNYGÓC ALAKULT KI EGY
HELYI HÚSÜZEMBEN: A RHEDA-WIEDENBRÜCKBEN MŰKÖDŐ
SERTÉSFELDOLGOZÓBAN VASÁRNAPIG TÖBB MINT EZER
KORONAVÍRUS-FERTŐZÉST REGISZTRÁLTAK.A TÖMEGES TESZTELÉST
KEDDEN KEZDTÉK MEG, EDDIG CSAKNEM 6 EZER EMBERT
TESZTELTEK A VÍRUSRA. AZ ÜZEMET BEZÁRTÁK, ÉS
ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL KARANTÉNRA KÖTELEZTÉK AZ OTT
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DOLGOZÓ 6400 EMBERT.
A ROBERT KOCH INTÉZET SZERINT A KORONAVÍRUS REPRODUKCIÓS
RÁTÁJA EMELKEDETT AZ ORSZÁGBAN. (AZ 1 –ES R-SZÁM AZT
JELENTI, HOGY MINDEN KORONAVÍRUSSAL RENDELKEZŐ SZEMÉLY
ÁTLAGOSAN EGY MÁSIK SZEMÉLYT FERTŐZ MEG.) AZ R-SZÁM
NAGYMÉRTÉKŰ UGRÁSA - MOST 2,88 - A GÜTERSLOH VÁROSÁBAN
TALÁLHATÓ HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEMBEN TÖRTÉNT FERTŐZÉS
KÖVETKEZMÉNYE.
https://edition.cnn.com/
https://index.hu/

2020.06.18
-19

ANGELA MERKEL SÜRGETI AZ EU VEZETŐIT, HOGY ÁLLAPODJANAK
MEG A JÁRVÁNY OKOZTA HELYZET HELYREÁLLÍTÁSI TERVÉRŐL
NÉMETORSZÁG FENNTARTJA A TÁRSADALMI TÁVOLSÁGTARTÁSRA
VONATKOZÓ SZABÁLYAIT, ÉS OKTÓBER VÉGÉIG MEGHOSSZABBÍTJA A
NAGY ESEMÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK TILALMÁT, ANNAK ÉRDEKÉBEN,
HOGY MEGFÉKEZZE A KORONAVÍRUSFERTŐZÉSEK LEHETSÉGES
MÁSODIK HULLÁMÁT.
https://edition.cnn.com

2020.06.17

2020.06.13
-16.

2020.06.12

2020.06.10
-11.

EGY BREMERHAVENI EVANGÉLIKUS TEMPLOM A FERTŐZÉS ÚJ GÓCA
NÉMETORSZÁGBAN
https://hu.euronews.com
 Nyomkövető alkalmazás/applikáció: a figyelmeztető alkalmazás jelzi a
felhasználónak, ha olyan emberek közelében van, akik koronavírus
pozitívak voltak.
 Németország nem tette kötelezővé az alkalmazás használatát, sok
polgár szkeptikus az adatvédelmi kérdések miatt.
https://edition.cnn.com
 Németország azt tanácsolta polgárainak, hogy augusztus 31-ig kerüljék
még a nem sürgős utazásokat. Az EU országaiba, a schengeni
tagországokba és az Egyesült Királyságba való utazások kivételt képeznek
a figyelmeztetés alól.
https://edition.cnn.com
Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter:


visszavonják Németországban a koronavírus-járvány miatt bevezetett
határigazgatási szigorításokat
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Június 15-től megszüntetik az állandó ellenőrzést az osztrák, a svájci, a
francia és a dániai határátkelőkön
Nem ellenőrzik tovább az Olaszországból légi úton érkezőket, június 21től pedig a Spanyolországból érkező repülőgépek utasainak ellenőrzését
is beszüntetik.

2020.06.06
-09.

https://index.hu/
 a vártnál erősebben csökkent az ipar teljesítménye Németországban
áprilisban, mivel az új koronavírus által okozott járvány a termelés
felfüggesztésére vagy visszafogására kényszerítette a vállalatokat

2020.06.03
-05.

https://index.hu
 A németországi Göttingenben újra be kellett zárni az iskolákat, miután
múlt héten 35 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, a fertőzöttek
száma pedig családtagjaikon keresztül megsokszorozódhat.



2020.06.02

A Lufthansa elfogadta azt a nagyszabású reformtervet, amely
szükségesnek látszik ahhoz, hogy vissza tudja fizetni azt a 9 milliárd
eurót, amellyel a német állam ideiglenesen részesedést vásárol a
cégben.Ennek értelmében eladja az alaptevékenységéhez szorosan nem
kapcsolódó üzletágait, és elbocsátja dolgozói egy részét.

https://hu.euronews.com
Gazdaságfejlesztés:
A szövetségi kormány formálódó gazdaságösztönző csomagjának részei:


Közpénzből finanszírozott autóvásárlási kedvezmények bevezetését
tervezi a német kormány a koronavírus-világjárványt megszenvedő
autóipar támogatására, írja az MTI a Der Spiegel alapján. A német lap
szerint az év végéig 5 milliárd eurót (kb. 1750 milliárd forintot)
fordíthatnak erre a célra.

A csomag 50-100 milliárd euró nagyságú lehet. Legfontosabb elemei közé
tartozik a járvány miatt tartós válságba került ágazatok és szakmák megsegítése,
így újabb támogatásokra számíthatnak például a vendéglátással, az
utazásszervezéssel és a rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozások.
Az új program kiegészíti az eddigi intézkedéseket, amelyek a gazdaság
stabilizálását, a vállalkozások fennmaradásának biztosítását szolgálják. A vissza
nem térítendő támogatások, hitelek és hitelgarancia-vállalások keretösszege
hozzávetőleg 1000 milliárd euró. A csomag a Spiegel szerint számos ötletet
tartalmaz:


a családok gyermekenként 300-600 eurós egyszeri segítséget kapnának,

RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro





általános adócsökkentéseket terveznek, például július 1-jétől 2021.
június 30-ig 19 százalékról 7 százalékra csökkentik az éttermekben,
kávézókban és egyéb étkezőhelyeken felszolgált ennivaló árára rakódó
általános forgalmi adót (áfa),
egyfajta rezsicsökkentést (rezsitámogatást) is lehetővé tennének a
háztartásoknak és a vállalkozásoknak, de ez nem vonatkozna mindenkire
egyformán, jövedelemarányos lenne, egy család egy évben 300-400
eurót takaríthatna meg így.

Határátlépés:
Visszavonhatja a koronavírus-járvány miatt az Európai Unió (EU) valamennyi
országára kiadott utazási figyelmeztetését a német kormány, mondta Heiko
Maas külügyminiszter kedden Berlinben. Az MTI tudósítása szerint a miniszter
azt mondta: a tárca előterjesztést készített a szerdai kormányülésre, javasolva,
hogy az EU-tagállamokkal és a schengeni övezet EU-n kívüli országaival
kapcsolatban vonják vissza az utazástól nyomatékosan eltanácsoló általános
figyelmeztetést, és helyettesítsék országokra lebontott utazási tanácsokkal. Az
előterjesztés még tárcaközi egyeztetésen van.
Az általános - és a világ összes országára szóló - utazási figyelmeztetés egyelőre
június 15-ig érvényes. A kormány már elkezdte a tárgyalást a legtöbb német
turistát fogadó európai partnerországokkal és a tranzitországokkal arról, hogy
miként lehet közösen ismét lehetővé tenni az utazást, és gondoskodni az utazók,
nyaralók védelméről a fertőzésveszély ellen. Az EU-n és a társult országokon
kívüli térségek államaival is egyeztetnek, hogy miként lehet a helyi viszonyokról
szóló tanácsokkal helyettesíteni az általános figyelmeztetést.
https://index.hu

2020.05.29

Berlinben tovább lazítanak a koronavírus-járvány következében meghozott
tiltásokon:






A Pünkösd idején korlátlan számú ember szabadtéri imaszolgáltatása
megengedett Németország fővárosában
Június 2-től kezdve a kocsmák újból megnyíthatnak - bár a bárnál való
állás helyett a vendégeknek 1,5 méter távolságra elhelyezett asztaloknál
kell ülniük. Az éjszakai klubok zárva maradnak.
A szabadtéri rendezvények, például koncertek vagy filmvetítések június
2-tól kezdődően, legtöbb 200 fővel engedélyezettek. A személyszámra
vonatkozó korlátot június 16-tól 500-ra, és június 30-tól 1000 résztvevőre
emelik.
Június 30-tól engedélyik azon mozik kinyitását amelyek a megfelelnek a
kért higiéniai előírásoknak.

https://edition.cnn.com
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2020.05.28

2020.05.27



A járvány ellenére október 14-18 között megtartják a könyves szakma
legfontosabb rendezvényét, a frankfuti könyvvásárt: még nem lehet
megmondani pontosan, hogy milyen változtatások lesznek, mert azok
sokban függnek a járványügyi helyzettől, az aktuális egészségügyi
előírásoktól.

https://index.hu
 A Robert Koch Intézet adatai alapján az elmúlt 24 órában 47
koronavírussal kapcsolatos haláleset volt és 362 főt diagnosztizáltak a
vírussal.
 Oktatás: a Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban lévő Neustrelitz
városában az egyik középiskola tanulói négy naponta tesztelik magukat a
vírusra. Egy teszt normális esetben nem lenne olcsó, de egy
biotechnológiai vállalat ingyenes teszteket ajánlott fel az iskolának. A
mintákat elemzik, másnap visszaküldik emailben az eredményt, a negatív
mintát adó diákok pedig kapnak is egy zöld matricát, amivel maszk nélkül
mozoghatnak az iskolában. A csúsztatott szünetek mellett az iskolában
arra is figyelnek, hogy folyamatosan nyitva legyenek az ablakok és az
ajtók, hogy járjon a levegő. A létszámkorlát miatt a tanárok többször két
egymás melletti terem között ingázva tartanak párhuzamosan órát.
https://edition.cnn.com/

2020.05.26





https://index.hu
Június 29-ig hosszabítják meg a társadalmi távolságtartásra vonatkozó
korlátozásokat, a 1,5 méteres távolságtartási kötelezettség, a továbbra is
érvényben maradnak.
Június 6-tól engedélyezik a maximum tízfős nyilvános összejöveteleket.
Turizmus: a német kormány terve szerint június közepén indulhatna a
nyári szezon, és egyelőre csak a kontinensen. Németország északi részén,
Spiekeroog szigetén már megteltek a strandok. A szállodák csak
kapacitásuk legfeljebb 60 százalékával kalkulálhatnak. Kizárólag
szállóvendégek jöhetnek az országból, a kirándulókat még nem engedik
be. Nemcsak Alsó-Szászország várja a nyaralókat, hanem már
Mecklenburg-Előpomeránia, Brandenburg és a főváros, Berlin is, de
egyelőre csak belföldről.
https://edition.cnn.com/
https://hu.euronews.com

2020.05.23
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https://index.hu
Még mindig tüntetnek a karatén ellenesek Németországban
Az Alsó-Szászországban található Alte Scheune nevű fogadóból terjed a
második hullám Németországban
Hessen német tartomány fővárosának nagyszínháza megtartotta első
előadását. Nincs ruhatár, csak egy helyiséget biztosítanak, ahol saját

RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro

felelősségre bárki felakaszthatja a kabátját. A mosdóba egyszerre csak
egy ember mehet be. Annak, aki jegyet vesz, meg kell adnia nevét és
elérhetőségét, mert szükség lehet rá, ha valaki megbetegszik a nézők
közül, és beindul a kontaktkutatás.

2020.05.22

2020.05.21

2020.05.20

https://hu.euronews.com/
 Videókonferencián egyeztettek az Európán belüli nyaralás lehetőségeiről
az EU turizmusért felelős miniszterei. Németországot Thomas Bareiß, a
Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium idegenforgalomért
felelős parlamenti államtitkára képviselte.
https://www.bundesregierung.de
 Milliárd eurós nagyságrendű pénzügyi segítséget kaphat a német
államtól a koronavírus-világjárvány miatt hatalmas veszteségeket
termelő Lufthansa csoport. A vállalat jelenleg óránként egymillió euró mintegy 350 millió forint - veszteséget termel. A cég az utóbbi hetekben
naponta átlagosan mindössze 3000 utast szállított, és azzal számol, hogy
el kell bocsátani 10 ezer alkalmazottat.
https://hu.euronews.com/
Egészségügy:


Németországban jelentős gócok alakultak ki a közép- és kelet-európai
kölcsönzött munkásokat nagy számban alkalmazó húsipari üzemekben:
az alvállalkozók alvállalkozói által a német munkajog megkerülésével
alkalmazott közép- és kelet-európaiak, illetve más bevándorlók olyan
körülmények között élnek, hogy lehetetlen köztük a vírus terjedését
megakadályozni.



A német munkaügyi miniszter ma ismerteti az ágazatra vonatkozó
szigorítási javaslatait, amelyek feltehetően megszüntetik a kölcsönzött
munkaerő alkalmazásának lehetőségét. A Westfleisch nevű húspari cég,
amelynek üzemében számos fertőzöttet azonosítottak, már felmondta
szerződését az alvállalkozóval, és elkezdte átvenni annak 350 dolgozóját.



Több mint 8000 ember vesztette életét a koronavírus járvány miatt



Bajorország, Németország legnagyobb szövetségi állama, továbbra is a
legnagyobb mértékben sújtott terület:
az országban a
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koronavírusfertőzések 26%-a és a halálesetek 29%-a innen származik.
Határátkelők:


A tegnapi videókonferencián Angela Merkel kancellár és a középeurópai
vezetők, a visegrádi négyek – Lengyelország, Magyarország, Cseh
Köztársaság és Szlovákia országaianak kormányfői megállapodtak a
határok fokozatos újraindításáról és az ellenőrzések megszűntetéséről,
mihelyt a koronavírus-járvány lehetővé teszi.



Egy későbbi találkozón Angela Merkel kancellár és Andrej Babiš, a Cseh
Köztársaság miniszterelnöke kijelentette, hogy csökkenteni akarják a
határátlépések tekintetében a határmenti régiókban az embereket és a
vállalkozásokat érintő korlátozásokat, mihelyt a fertőzöttség megengedi.
A két országnak 817 kilométer közös határa van.

https://edition.cnn.com/

2020.05.19

https://hu.euronews.com
Gazdaság:


Németország és Franciaország egy 500 milliárd eurós (180 ezer milliárd
forint) európai uniós alap felállítását javasolja a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak ellensúlyozására

Egészségügy:


az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban található Sankt Augustinban
menekültszállóban 120 menekült koronavírus tesztje lett pozitív

https://hu.euronews.com
https://www.bundesregierung.de

2020.05.16
-18

https://index.hu
Újraindult a Bundesliga:

A VILÁGON ELSŐKÉNT ÚJRAINDULT A NÉMET ELSŐOSZTÁLYÚ
FUTBALLBAJNOKSÁG.
A BUNDESLIGÁBAN SZIGORÚ JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOKAT KELL
BETARTANI: A JÁTÉKOSOKAT HETENTE KÉTSZER TESZTELNI KELL
KORONAVÍRUSRA, TILOS A KÉZFOGÁS ÉS AZ EGYMÁSRA UGRÁLÓS
GÓLÖRÖM, A KISPADON TARTÓZKODÓK MASZKOT VISELNEK, A
LELÁTÓK PEDIG NEM SZURKOLÓKKAL, LEGFELJEBB AZOK
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ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPEIVEL VANNAK TELE. EGY STADIONBAN MECCS
ALATT SEM LEHET HÁROMSZÁZ EMBERNÉL TÖBB, BELEÉRTVE AZ
ORVOSOKAT, A TÉVÉSTÁBOKAT ÉS AZ ORVOSOKAT IS.
HATÁRÁTKELŐK:
ENYHÍTÉSEK NÉMETORSZÁG HATÁRAINAK NAGYRÉSZÉN: AZ
AUSZTRIÁVAL, SVÁJCCAL ÉS FRANCIAORSZÁGGAL KÖZÖS
HATÁRSZAKASZAIN MEGNYITJÁK A HATÁRÁTKELŐKET, A
LUXEMBURGGAL KÖZÖS SZAKASZON PEDIG TELJESEN MEGSZÜNTETIK
A KORLÁTOZÁSOKAT
Digitális oktatás:

A SZÖVETSÉGI ÉS AZ ÁLLAMI KORMÁNYOK SZERINT A KORONAVÍRUS
VÁLSÁG NEM VÁLHAT OKTATÁSI VÁLSÁGGÁ EZÉRT 550 MILLIÓ EURÓT
FEKTETNEK BE MOBIL ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁRA A TANULÓK
DIGITÁLIS OKTATÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN.
Gazdaság:

A NÉMET KORMÁNY SAJTÓIRODÁJA SZERINT ANGELA MERKEL NÉMET
KANCELLÁR ÉS EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK MÁJUS 18-ÁN
MEGVITATJA AZ EURÓPAI GAZDASÁGI FELLENDÜLÉSRŐL SZÓLÓ
NÉMET-FRANCIA KEZDEMÉNYEZÉST.
https://hu.euronews.com
https://www.bundesregierung.de
https://edition.cnn.com/

2020.05.15

2020.05.14

JÚNIUS 15-ÉN AUSZTRIA TELJESEN MEGNYITJA HATÁRAIT
NÉMETORSZÁG FELÉ


Németország
Intenzív
és
Sürgősséggyógyászatért
felelős
Interdiszciplináris Szövetségének adatai szerint: 1.353 koronavírus
fertőzött beteg van intenzív osztályon amelyből 924 lélegeztetőgépen.



A koronavírusos betegek kezelésére az országnak 32.466 ágy áll
rendelkezésére az intenzív osztályokon. A hatóságok szerint jelenleg
15.000 aktív eset van



A Johns Hopkins Egyetem beszámolója szerint összesen több mint 174
000 ember fertőződött meg a vírussal Németországban, közülük 7861
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ember halt meg.
https://edition.cnn.com

2020.05.13

2020.05.12



A fertőzési ráta visszaesett 1 alá



Az országosan bevezetett enyhítő intézkedések következtében
Németország továbbra is nagyobb mértékű fertőzésekkel küzd a
húsfeldolgozó üzemekben és az idősotthonokban.



Az elmúlt 24 órában 798 új fertőzést és 101 Covid-19 okozta halálesetet
jelentettek.



A gazdaság újraindításával párhuzamosan újra felgyorsult a vírus
terjedése. Az ország 933 új koronavírus-esetet jelentett mindössze 24
óra alatt Robert Koch Intézet adatai szerint.



A fertőzési ráta 1 felett van, azaz minden fertőzött ember átlagosan
egynél több embert fertőz meg.



Az új fertőzések száma a felső-bajorországi Rosenheimben is
meghaladta a határértéket.



Június 14-ig javasolják, hogy a lakosság kerülje a felesleges turista utakat
a külföldi országokba. Az előre lefoglalt utakat ingyenesen
visszamondhatják.



A német kormány akár 750 millió eurót fog biztosítani az új koronavírus
elleni oltás előállítására és fejlesztésére.



A kormány 2 milliárd eurós intézkedéscsomagot hozott létre az induló
vállalkozások számára: a kezdő vállalkozásokat és a fenntartható üzleti
modellel rendelkező kis- és középvállalkozásokat célozzák meg. Az
intézkedéscsomag két pillérre épül: 1. a Corona-Matching-Fazilität-on
felül további állami forrásokat bocsátanak a kockázatitőke-alapok
rendelkezésére, ezáltal, továbbra is képesek elegendő forrással
támogatni az induló vállalkozásokat. 2. az induló vállalkozások és a kis- és
középvállalkozások, amelyek nem férnek hozzá a Corona-MatchingFazilität-höz, további lehetőségeket kapnak. A kockázati tőkét itt, a
nemzeti vállalatokkal szoros együttműködésben kell elérhetővé tenni.

https://edition.cnn.com/
https://hu.euronews.com
https://www.bundesregierung.de
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Németországban tiltakoznak a hozott intézkedések ellen: Stuttgartban,
Berlinben, Münchenben és Frankfurtban is tüntettek az emberek



Észak-Rajna-Vesztfália tartományban a korlátozások lazítása várat
magára, miután egy vágóhíd 1200 dolgozójából 150 embernél igazolták
a fertőzést. Emiatt egy héttel eltolták a hétfőre ígért lazítást, vagyis most
még nem nyithatnak ki az éttermek, edzőtermek, turistalátványosságok
és nagyobb üzletek. Kinyithatnak viszont az óvodák és az iskolák.



Az elkövetkező hetekben létrejöhet a megállapodás Ausztria és
Németország között a határellenőrzések feloldásáról, illetve az utazási
korlátozások eltörléséről.



Nőtt a járvány terjedése: A Robert Koch Intézet (RKI) szerint a vírus
reprodukciós rátája most meghaladja az egyet az országban

https://index.hu
2020.05.08



Helge Braun kancelláriaminiszter: a legoptimistább becslések szerint is
legalább az év végéig eltart a koronavírus-járvány Németországban.
Továbbra is érvényes a társas távolságtartás szabálya, és az is, hogy a
lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a találkozások, közvetlen fizikai
kapcsolatok számát.



Bundesliga: a Német Labdarúgó Liga közlése szerint május 16-án, jövő
szombaton játsszák le az első meccseket.

https://index.hu
https://hu.euronews.com
2020.05.07



Enyhítik a járvány miatt elrendelt korlátozásokat és a járványkitörések
helyi elfojtását szolgáló új védekezési rendszert vezetnek be a szövetségi
és a tartományi kormányok megállapodása szerint



Ismét szervezhetnek közös programot a külön háztartásban élő emberek



Megnyithat valamennyi üzlet



Május második felében a Bundesliga első osztályában újraindulhat a
bajnokság



A tartományi kormányok a helyi adottságoknak megfelelő ütemben
újraindíthatják a vendéglátást és az idegenforgalmat.



Továbbra is bekell tartani az alapvető fertőzéshigiéniai szabályokat



Vészhelyzeti mechanizmus bevezetése: ha egy járásban vagy városban
százezer lakosonként 50 fölé emelkedik az utóbbi hét napon regisztrált
fertőzöttek száma, ismét korlátozásokat kell bevezetni az adott területen
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és nem kell az egész országot lezárni
https://index.hu
2020.05.06



A fertőzési ráta 0,71

Bavaria:

2020.05.05



május 18-tól kinyithatnak a teraszokkal rendelkező vendéglők a
társadalmi távolságtartás és a higiéniai szabályok betartásával. A
teraszokkal nem rendelkező vendéglők egy héttel később nyithatnak ki.



A hotelek május végétől, Pünkösd hétvégétől nyithatnak ki, a szaunák, a
wellnes és az uszómedencék használata nélkül.



Szigorú tvolságtartási és higiéniai szabályok mellett több százezer végzős
diák tért vissza az iskolába



A következő napokban kinyithatnak a szászországi múzeumok: a
kiállítóhelyeken
négyzetméterenként
legfeljebb
egy
látogató
tartózkodhat, közöttük pedig legalább másfél méteres távolságot kell
tartani.



Jövő hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek Alsó-Szászországban: a
korábbi befogadóképesség felét fogadhatják, de kizárólag előzetes
foglalással, hogy elkerüljék a várakozást és a tömörülést.



Jövő héttől már a 800 négyzetméternél nagyobb boltok is kinyithatnak.



Szászországban fokozatosan visszaengedik az óvodásokat. A családi
napközik is fogadhatnak gyerekeket a jövő héttől, május 18-tól pedig a
többi óvoda a korábbi kapacitásának 40 százalékában újra fogadhat
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gyerekeket, hogy a szülők el tudjanak menni dolgozni.
2020.05.01
-04

 Segítségnyújtás hallgatók számára: kamatmentes KfW- diákhitel
(Kreditanstalt für Wiederaufbau-ban) Összesen legfeljebb egymilliárd
euró áll rendelkezésre. A kamatmentes kölcsön havi 650 EUR-ig
terjedhet és online igényelhető.
 Ettől a héttől kezdve további intézményekben és szolgáltatási
területeken lehetséges a nyitvatartás: a fodrászatban bizonyos
feltételek mellett ismét ügyfelek fogadhatók, de a sorokat el kell kerülni,
és az egyéni védőeszközök használata kötelező. Az arcápolás
tekintetében például a szemöldök és a szempilla színezése, valamint a
szakáll ápolása még nem engedélyezett a fertőzés nagyobb kockázata
miatt.
 Kinyithatnak a templomok, a miséket csak szigorú szabályok
betartásával lehet látogatni: korlátozzák a belépők számát, mindenkinek
2 méterre kell állnia egymástól, az áldoztató papnak maszkot kell
viselnie, valamint tilos az éneklés.
 A szövetségi kormány május 6-án akarja megvitatni a további
lépéseket/intézkedéseket
 A szövetségi államokban érvényben levő szabályokról és korlátozásokról
további információk:
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronabundeslaender-1745198
 (https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/unterstuetzung-fuer-studenten-1749590)

2020.04.30

 az elmúlt 24 órában ismét nőtt a napi új fertőzöttek száma: 1627-en
kapták el a vírust.
 Ismételten hatékonynak bizonyul a kurzarbeit
 Támogatás a bevétel nélkül maradó szabadúszó művészeknek: A
hivatásos zenészekből álló független zenekaroknak egy 5,4 millió eurós
(1,9 milliárd forint) keretet nyitottak meg, amelyből együttesenként 200
ezer eurót lehet elnyerni új projektekre vagy a járvány miatt
megváltozott környezethez alkalmazkodó előadási, művészetközvetítési
formátumok kifejlesztésére. A szövetségi támogatással működő
intézményeknek kifizetik a járvány miatt elmaradó műsorokra,
programokra, előadásokra szerződtetett művészek fellépési díjának 60
százalékát, 1000 euró felett pedig 40 százalékát (legfeljebb 2500 eurót),
még akkor is, ha a fellépés elmaradásából fakadó megbízói
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kötelezettségekről nincs külön rendelkezés a szerződésben.
 Ma egyeztetnek a vallásos szertartások engedélyezéséről
 június 14-ig nem javasolják a nemzetközi utazásokat
 A légi közlekedésben új szabályok bevetését tervezik a kormányok és
légitársaságok is, május 1-jétől a Wizz Air járatain már kötelező lesz a
szájmaszk viselése is.
https://index.hu/
2020.04.29

 A NINA figyelmeztető alkalmazás új verziója indult el ma amely alapvető
információkat és aktuális híreket tartalmaz a járványhelyzetről.

 Sürgősségi támogatás a vidéki kulturális központok számára: a szövetségi
kormány több mint 1,5 millió eurós sürgősségi segélyprogrammal
támogatja a vidéki kulturális központokat. A társadalmi-kulturális
központok, kulturális központok és közösségi központok akár 25 000
eurót is igényelhetnek modernizációra és épület karbantartására. Az
alapok a Szövetségi Élelmezési és Mezőgazdasági Minisztérium
Vidékfejlesztési Programjából (BULE) származnak. )
 A járványhelyzetben hozott tevékenységeivel/intézkedéseivel a
szövetségi kormány három célt követ: 1. az egészség védelme és az
egészségügyi rendszer hatékonyságának fenntartása, 2. a polgárokat, a
munkavállalókat és a vállalatokat érintő következmények csökkentése,
3. megbirkózni a járvánnyal a nemzetközi együttműködésben. Az
eddigi intézkedések elérhetők:
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1747726/0bb
b9147be95465e9e845e9418634b93/2020-04-27-zwbilanz-coronadata.pdf?download=1
 (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/warnapp-nina-1749214 )
 (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hilfenfuer-kulturzentren-1747848

2020.04.28.

 Újra több a fertőzés a lazítások miatt: 0,7-ről mostanra újra egyre nőtt a
reprodukciós ráta a Robert Koch Intézet számításai szerint. Ez még nem
annyira vészes, ezzel kordában tartható a helyzet, de ha innen csak egy
kicsit is tovább emelkedik az arány, az egészségügyi rendszer Merkel
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szerint előbb-utóbb túlterhelődik.
 Segítség a fiatal családoknak járvány időben: annak érdekében, hogy
támogassák a várandós és a fiatal szüleket a Corona-járvány idején, a
szövetségi kormány ideiglenesen módosította a szülői támogatásokról
szóló rendeleteket: pl. az ápolószemélyzet, az orvosok vagy a rendőrök
ha 2020. március 1. és december 31. között nem veszik ki a szülői
támogatási hónapokat, akkor legkésőbb 2021. júniusig igényelhetik
őket.
(https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/elterngeld-anpassung-1745786)
 Magasabb minimálbér és több szabadság az idős és a sürgősségin ápoló
alkalmazottak körében: az ápolói asszisztensek esetében a minimálbér
négy lépésben növekszik: 2020. május 1-től - 2022. április 1-ig, óránként
12,55 euróra nő országos szinten. Az egyéves képzettséggel rendelkező
képesített asszisztensek esetében 2020 április 1-jétől 12,50 eurótól
(nyugaton) és 12,20 eurótól (keleten) kezdődik az alkalmazandó
minimálbér.
 További segítség a kereskedelem, a kultúra és a gasztronómia számára:
a járvány miatt veszteségeket váró kisvállalatok adóelőleg-visszatérítést
kaphatnak 2020-ra, és a 2019-re már kifizetett adókat visszatérítik.
(https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-hilfen-1746546)

2020.04.25
-27

 Bajorországban hétfőtől 6 éves kortól mindenkinek maszkot, vagy száját
és orrát eltakaró kendőt kell hordania a közösségi közlekedésben és az
üzletekben. Aki megsérti az előírásokat, az alapesetben 150 eurós
pénzbírságra számíthat. Azok az üzlettulajdonosok akik nem
gondoskodnak arról, hogy minden alkalmazotton legyen szájat és orrot
elfedő maszk, akár 5000 euró büntetést fizethetnek.
 Májusban újraindulnak a BMW gyárak: Münchenben alig két hét múlva
újraindítják a gyártósorokat
 Emelkedő árak a tavalyihoz képest a német zöldségpiacon a koronavírusjárvány miatt: a zöldségeknél kiugró, 27 százalékos emelkedést mértek,
ami főleg a káposztafélék, például a brokkoli és a karfiol drágulásának
tulajdonítható.
 Németországban a járvány lejárta után is megtartanák a munkavállalók
otthoni munkavégzéshez, vagyis home office-hoz való jogát, amit
törvénybe is foglalnának.

2020.04.24

 Az április 15-én hozott intézkedések, korlátozások továbbra is érvényben
vannak.
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 A fodrászszalonok május 4-től folytathatják tevékenységüket, ha elegendő
intézkedést hoznak a munkavállalók és az ügyfelek védelme érdekében.
 Az egyházakban, mecsetekben és zsinagógákban zajló összejövetelek,
valamint a vallási szolgálatok és rendezvények tiltottak
 A tömegközlekedési eszközökön és vásárláskor ajánlott a maszkok használata
a polgárok körében
2020.04.23

 A németországi GoVolunteer szervezet olyan weboldalt hozott létre,
amelyen keresztül mindenki megtalálja a képzettségének és lehetőségeinek
megfelelő önkénteskedést.

 Németország ideglenesen több pénzt adna az EU kasszába

 Elhalasztják az idei, nagy nemzetközi népszerűségnek örvendő müncheni
Octoberfestet amelyet eredetileg szeptember 14 –október 4. között
tartottak volna

 április 27-től kötelező lesz a maszkviselés, a szabály bevezetéséről a
legnépesebb tartomány, a 18 millió lakosú Észak-Rajna-Vesztfália kormánya,
és másik négy tartomány vezetése is szerdán döntött. A tömegközlekedéskor
és a kiskereskedelmi üzletekben kell majd az embereknek a szájukat és az
orrukat eltakaró maszkot, vagy maszk helyett sálat, kendőt viselniük.
2020.04.22

 A COVID-19 elleni oltóanyag embereken való tesztelésre adott engedélyt a
német szövetségi oltóanyag-felügyelő hivatal a BioNTech nevű
vállalkozásnak.

 Hetente több millió embert tesztelne a német kormány: várhatóan
júniusban lépne életbe a fertőző betegségek elleni védekezésről szóló
törvény módosítása, amely szerint a 83 milliós lakosság 5,4 százalékának
megfelelő 4,5 millióra kell emelni a hetente elvégzett koronavírustesztek
számát, hogy Németország fokozatosan maga mögött hagyja a társadalom és
a gazdaság működését fékező járványügyi vészhelyzetet.
2020.04.21

 A Bund- Länder munkacsoport ajánlásokat dolgoz ki a napközik
megnyitására
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 A tervezett nyaralások kapcsán felhívják a figyelmet, hogy a már lefoglalt
utakra eltérő szabályok vonatkoznak, az utazás típusától és a szolgáltatótól
függően. Az utazásszervezőtől, a szállástól vagy a légitársaságtól kell erre
vonatkozó információkat szerezni.

 Elindult a mezőgazdasági vállalkozásokat - ideértve a szőlőtermesztést, a
kertészetet, az erdőgazdálkodást, a halászatot és az akvakultúrát - támogató
garanciaprogram: mostantól kölcsönöket vehetnek fel.

 A járvány visszaszorításához és az alacsony halálozási arányhoz jelentősen
hozzájárult, hogy napi mintegy 100 ezer koronavírus-tesztet végeznek
Németországban.

 Németország kifizeti azoknak a COVID-19 betegségben szenvedőknek a
kórházi kezelését, akiket a szomszédos EU-országokból vettek át.

2020.04.18
-20.

 Napok óta csökken az új megbetegedések száma

 Újra kinyithatnak a 800 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek,
amennyiben betartják a megfelelő higiéniai utasításokat, és sikerül
megoldani, hogy az emberek megfelelő távolságban legyenek egymástól.

 Kinyithatnak a könyvesboltok, autóalkatrész kereskedések, bicikliüzletek sőt
néhol az állatkertek is újra látogathatóak. A korlátozások enyhítése minden
szövetségi államban más.

 Bajorországban kötelező lett az orrot és szájat eltakaró maszkot viselni az
üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön
https://index.hu/kulfold/2020/04/20/koronavirus_a_vilagban/
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2020.04.17

 Németországban lassul a koronavírus járvány terjedése: A Robert Koch (RKI)
járványügyi intézet szerint a vírus reprodukciós rátája (R0) 0,7-re csökkent,
ami azt jelenti, hogy tíz beteg már csak hét további embert fertőz meg.

 a határőrizet még 20 napig marad

 a kormány döntésének megfelelőn, április 2-től a szezonmunkások szállítása
kizárolag repülővel történik a járvány ideje alatt

 a szezonmunka időtartamát 70 napról 115 napra tolták ki
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2020/054-coronapaketder-bundesregierung.html


A Mezőgazdasági Minisztérium és a Rentenbank garanciaprogramot indít:
legfeljebb három millió eurós kölcsönöket kínálnak. Kis- és
középvállalkozásokban (kkv-k) a kölcsönösszeg 90% -áig, a nagyvállalatoknál
80% -áig garantálható.

(https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2020/066-coronabuergschaftsprogramm-landwirtschaftsministeriumrentenbank.html;jsessionid=A34B92A7EE9C97F0C0376144A4FC7B49.2_cid367)

2020.04.16.


Először lépte át a háromszázat a huszonnégy óra alatti, koronavírusjárvány miatt bekövetkezett halálozások száma Németországban


május 4-től elkezdik fokozatosan újranyitni az iskolákat. Az általános és a
középiskolák végzős évfolyamai, illetve azok számára kezdődik újra az oktatás,
akik a következő tanévben valamilyen fajta záróvizsgát tesznek. Az óvodák
egyelőre zárva maradnak


A boltokban is újraindulhat az élet, a maximum 800 négyzetméter
alapterületű üzletek nyithatnak ki újra
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A könyvesboltok és az autószalonok alapterülettől függetlenül
kinyithatnak.


Zárva maradnak az éttermek, valamint a német futballbajnokság, a
Bundesliga újraindításáról egyelőre nem tárgyaltak.


Az esetleges újabb enyhítésekről vagy szigorításokról kéthetente fog
ülésezni a német kormány


a kormány célja hogy minden fertőzési láncot vissza tudjanak követni,
ezért egy ilyen célú mobilalkalmazáson dolgoznak.


A Volkswagen Csoport (Volkswagen Group - VW) névadó márkájánál a
németországi üzemek közül elsőként Zwickauban indul újra a termelés.
2020.04.15


Új intézkedések bevezetése várható amelyek az alábbiákat foglalják
magukba:
1. A szigorú korlátozó rendelkezések május 3-ig történő hosszabbítsa. Erről
Angela Merkel kancellár ma délután tart videókonferenciát a tartományi
miniszterelnökökkel, és ezután fogja bejelenteni a döntését.

2. A kormány szerint a legfontosabb, hogy a kapcsolattartási korlátozások
fennmaradjanak , tehát május 3-ig fenntartanák, hogy az emberek
legalább 1,5 méter távolságot tartsanak egymástól nyilvános helyeken,
és csak olyanokkal találkozzanak, akikkel egy háztartásban élnek.

3. Enyhítések az üzletek és vállalkozások megnyitásának
engedélyezésében várhatóak: első lépésben autó- és
kerékpárkereskedések, könyves- és bútorboltok, telekommunikációs
társaságok nyithatnának meg. Kulcsfontosságúnak tartják például a
fodrászatokat is, amik május 4-től újból megnyílhatnak a higiéniai
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követelmények, a sorok elkerülése és a védőeszközök használata mellett.

4. Nagy kulturális események egyelőre tilosak lesznek

Berlinben bejelentették, hogy május 4-ig meghosszabbítják
koronavírus-járvány miatt bevezetett határigazgatási szigorításokat.

a


A legtöbb tartományban a napokban bevezettek egy további szigorítást
is, a szövetségi kormány ajánlásának megfelelően a helyi járványügyi előírásokat
kiegészítették azzal a szabállyal, hogy 72 óránál hosszabb külföldi tartózkodás
után mindenkinek - hazatérő német állampolgárnak és az országba belépő
külföldieknek is - 14 napra karanténba kell vonulnia.


Németország továbbra is csak a járvány legelején tart, ezt mutatja, hogy
a szakértői becslések alapján a regisztrált és a nem regisztrált eseteket
együttvéve a lakosság 1-1,5 százaléka esett át a fertőzésen.

2020.04.10
-14.

https://index.hu/kulfold/2020/04/15/nemetorszagban_majus_3ig_akarjak_meghosszabbitani_a_kapcsolattartasi_korlatozasokat/
Egészségügy
Az egészségügyi szolgáltatások krízishelyzetben történő biztosítását számtalan
intézkedés biztosítja:







A Szövetségi Kormány plusz 3,5 milliárd eurót különített el többek között
védőfelszerelésekre, védőoltás kifejlesztésére, illetve egyéb kezelésekre.
További 55 milliárd euró áll rendelkezésre a járvány elleni küzdelemre.
Fontos, hogy rugalmasan és rövid határidőn belül lehessen a járványra
reagálni.
A kormányzat egy úgymond védőernyőt húz a kórházak fölé, hogy a
bevételkiesést és a magasabb kiadásokat csökkentse, illetve fedezze.
A rezidens orvosok esetleges bevételkiesését is csökkentik.
A vámhatóság ellenőrzi a védőmaszkok, védőszemüvegek és védőruhák
uniós kiviteli tilalmának betartását.

Családok védelme
A Szövetségi Kormány a családok bevételeit pótolja:
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Azon családok jövedelem-kiesését, akiknél ezt az óvodák, iskolák
bezárása okozta, csökkenteni fogják. Ez az egyéni vállalkozókra és
szabadúszókra is vonatkozik.
Azok a családok, melyek a csökkentett munkaidő miatt jutnak kevesebb
jövedelemhez, kedvezőbb feltételek mellett juthatnak családi pótlékhoz.

Vállalati szféra
A kisvállalkozások, egyéni vállalkozások és szabadúszók széleskörű és gyors
támogatást kapnak.


Az intézkedéscsomag 50 milliárd euró összeget bocsájt rendelkezésre
bürokráciamentes, azonnali segítségként a kisvállalkozásoknak, egyéni
vállalkozóknak és szabadúszóknak. Ezzel 3 hónap időtartamra egyszeri,
vissza nem térítendő juttatás keretében történik hozzájárulás a működés
költségeihez. Ez az azonnali segítség kiegészíti a tartományok (szövetségi
államok) programjait.

Az azonnali segítség a következő juttatásokat irányozza elő:




Egyéni vállalkozók/önfoglalkoztatók és vállalkozók 5 foglalkoztatottig
akár 9000 eurót,
Egyéni vállalkozók/önfoglalkoztatók és vállalkozók 10 foglalkoztatottig
akár 15000 eurót kaphatnak.
Az egyéni vállalkozók/önfoglalkoztatók könnyebb hozzáférést kapnak az
alapellátásokhoz, így a megélhetésük és a lakhatásuk biztosított lesz. A
vagyonellenőrzés hat hónapra felfüggesztésre kerül, a juttatásokat pedig
nagyon gyorsan ki kell fizetni.

A reálgazdaságot átfogó intézkedésekkel támogatják, hogy a munkavállalókat és
a munkahelyeiket megvédjék. Egy gazdaságstabilizáló alapot hoztak létre, amely
főként a nagyvállalatokat célozza.
Az alap a következőket tartalmazza:




100 milliárd euró tőkeinjekcióra
400 milliárd euró állami kezességvállalásra
100 milliárd euró KfW-programok refinanszírozásában történő
részvételre.

Az KfW-től (Kreditanstalt für Wiederaufbau; német állami fejlesztési bank) egy
szintén euró-milliárdos összegű segélyprogram fog rendelkezésre állni, amely a
vállalkozások, egyéni vállalkozók és szabadúszók részére lesz hivatott likviditást
biztosítani. Ez kedvezményes hitelprogramokon keresztül lesz elérhető az arra
rászorulóknak. A program a tervek szerint enyhíteni fogja a kis és
középvállalkozások önhibáján kívül előálló pénzügyi nehézségeit.
Valamennyi vállalkozás adókedvezményeket kap a likviditás javítása érdekében.
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A koronavírussal érintett vállalkozásokra 2020 év végéig a következők
érvényesek:




Az adóhivatalok elhalasztják az adótartozások fizetésének határidejét
(moratórium),
Az adóelőleg fizetése módosítható,
A végrehajtási intézkedésekről elmondanak.

A vállalkozások csak akkor tudnak csökkentett idejű foglalkoztatásért járó állami
támogatást igényelni, ha az alkalmazottak legalább 10%-a fenyegetett a
munkahelyének elvesztésével. Az érintett vállalkozások a csökkentett idejű
foglalkoztatásért járó állami támogatásból fedezni tudják a bérköltségeket és
társadalombiztosítási járulékokat. Ez a munkaerő kölcsönzés esetén is
érvényesül.
https://vilaggazdasagi.blog.hu/2020/04/10/koronavirus_nemetorszagban_mind
en_a_korona-vedopajzsrol_azaz_a_nemet_gazdasagvedelmi_akciotervrol

2020.04.09



A koronavírus-járvány lassítására bevezetett németországi korlátozások
fokozatos lazítását és a vírus jelenlétének minél szélesebb körű, folyamatos
megfigyelését javasolja a német nemzeti tudományos akadémia szerepét
betöltő
Leopoldina
(https://index.hu/kulfold/2020/04/13/a_korlatozasok_fokozatos_lazitasat_java
solja_a_nemet_tudomanyos_akademia/ )



Várható intézkedések április 19 után: A nemzeti tudományos akadémia
szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina - Nationale Akademie der
Wissenschaften) javaslata szerint húsvét után fokozatosan vissza lehet
vonni a társadalom és a gazdaság működését takaréklángra állító
korlátozásokat. Ehhez azonban a vírus elleni védőoltás és a vírus okozta
betegséget gyógyító szer hiánya miatt új szabályokat kell bevezetni. A
cseppfertőzéssel terjedő vírus továbbadásának akadályozására
kötelezővé kell tenni a száj és az orr eltakarását közterületen,
munkahelyeken, üzletekben, közintézményekben házi készítésű
maszkkal, sállal vagy kendővel. Az orvosi maszkokat szigorúan az
egészségügyi intézmények dolgozóinak kell fenntartani.A második fő
szabály a kapcsolatkövetést szolgáló digitális megoldások használata. A
harmadik a jelenlegi heti 350 ezer koronavírus-teszt elvégezésre alkalmas
tesztelési kapacitás további növelése és a széles körű, de célzott
tesztelés, valamint a fertőzéssel szembeni ellenállóképességet vizsgáló
úgynevezett szerológiai tesztek végzésére szolgáló kapacitás bővítése.

https://444.hu/2020/04/06/vannak-mar-europai-orszagok-ahol-belekezdeneka-korlatozasokenyhitesebe?fbclid=IwAR1Pm4UDYvi_bPXCVL4mcW3kGkU5Ou2txWNcmOBCgSSqTCcZeUGfPmWZ-U
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2020.04.08

2020.04.07



Védőmaszkok érkeztek Kínából



Támogatás oktatók és tanulók számáa
(https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/meldung-zeitvertraeg-1740116)



A Robert Koch Intézet kifejlesztett egy alkalmazást - Corona-Datenspende-Appa koronavírus kapcsán

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Coro
na-Datenspende.html )
2020.04.06


A koronavírus terjedésének megelőzésére a szövetségi kormány javasolja
a szigorúbb intézkedéseket amelyek április 10-től lépnek érvénybe



Újabb segítségnyújtás kis és középvállalkozásoknak: gyors hitel program
2020

2020.04.04



Németország 40.000 mezőgazdaságban dolgozó idénymunkást fogad
áprilisban és újabb 40.000-t májusban.

2020.04.03



A közbiztonsági korlátozásokat meghosszabították egyelőre április 19-ig,
így továbbra is érvényesek az alábbi intézkedések Németország
területén:

I.

A közösség tagjait kérik csökkentsék a másokkal való érintkezést, kivételt
képeznek a családtagok akikkel egy lakásban élünk.

II.

Közterülten, ahol lehetséges, szükséges a 1,5 m távolság betartása
azoktól az személyektől akik nem a családunkhoz tartoznak.

III.

Közterületen való tartozkodás csak egyénileg lehetséges, 1 olyan
személlyel aki nem tartozik a családunkhoz vagy a családunkhoz és a
rokonságunkhoz tartozokkal.

IV.

A következő esetekben továbbra is lehetséges kijárni: munkába,
sürgősségi ellátás, orvoshoz, a szükséges vizsgálatok érdekében
kivizsgálásokra, időpont egyeztetésekre, másoknak való segítségnyújtás,
egyéni sport tevékenység vagy szabadidős tevékenység és egyébb
szükséges tevékenység .

V.

Az országot érintő súlyos helyzetre való tekintettel elfogadhatatlan azon
csoportok viselkedése akik közterületeken, a lakásban vagy magán
intézményekben vígadnak/buliznak. Az érintkezésre vonatkozó
korlátozások megszegőit nyilvántartásba kell vegyék a közrendi
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hatóságok és a rendőrség és büntethetik.
VI.

A vendéglátó-ipari cégek bezárnak. Kivételt képeznek itt akik kiszállítanak
otthoni fogyasztásra.

VII.

Bezárnak a testápolás területén tevékenykedő cégek, fodrászatok,
kozmetikai szalonok, masszázs szalonok, tetováló szalonok és hasonlóak,
mert ezek esetében a fizikai kontaktus nélkülözhetetlen. A szükséges
orvosi kezelésekre továbbra is van lehetőség.

VIII.

Fontos, hogy minden szolgáltató, kiemelten azok amelyek nyilvánosak
betartsa a higiéniai előírásokat és eszközölje a védelmi intézkedéseket az
alkalmazottak és a látogatok érdekében.



Németország bevezette az eddigi legnagyobb pénzügyi/gazdasági
támogatás csomagot, amelynek értéke kb. 750 milliárd Euro. Ez a
támogatási csomag egyrészt a gazdaság stabilizálását szolgáló alapból áll
amelyre 600 milliárd Eurot fordítanak, illetve egy kiegészítő
költségvetésből amely keretében 156 milliárd Euro áll rendelkezésre a
szövetségi hitelek felvételére.



Segítségnyújtás az alkalmazók és az alkalmazottak számára: rövidtávú
pótlék bevezetése



Segítségnyújtás a kis és nagy vállalkozásoknak, önálló vállalkozóknak: 50
milliárd Eurós alap létrehozása a kis vállalkozások megsegítésére: önálló
vállalkozók és cégek 5 főig (teljes munkaidővel alkalmazott)
igényelhetnek egyszeri, legtöbb 9000 € értékű támogatást 3 hónapra. A
10 fős alkalmazottal rendelkezők támogatása egyszeri, legtöbb 15.000 €
összeg 3 hónapra



Segítségnyújtás a bérbeadók és bérlők részére: a lakásbérlési és
kereskedelmi helységek bérlési szerződéseit nem kell felbontani az
esetleges bér kifizetési csúszások/elmaradások miatt. Ugyanezvonatkozik
a villany, gáz és telefon szolgáltatásokra is. 2020 április 1- 2020 június 30
időszakban a tulajdonosok nem bonthatnak bérleti szerződést a
bérlőkkel a bérleti díjak kifizetésének elmaradása miatt. Az érintett
bérbeadók és bérlők az elmaradt bérleti kifizetéseket 2022 júniusáig
rendezhetik.



Segítségnyújtás a családoknak: gyermekkedvezmény bevezetése – azok
kaphatják akiknél a jövedelem nem elegendő a gyermekek eltartására, itt
az utolsó hónapi fizetést veszik figyelembe.



Az egészségügy megsegítése: 55 milliárd Euro a virus elleni küzdelemre,
több mint 3 milliárd Euro védőfelszerelések beszerzésére.
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https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-undantworten/1731242-1731242?index=1731844
2020.04.02

Április 2-án a Robert Koch Intézet megváltoztatta korábbi ajánlását, miszerint csak a
tünetekkel küzdő emberek viseljen maszkot

Megvitatták a maszkok nyilvános viselésének kötelezettségét, amelyet a szövetségi
kormány és a legtöbb regionális kormány nem támogatott.

2020.03.30

Március 30-án a Deutsche Bank 375 000 sebészeti maszkot adományozott

2020.03.28

Március 28-án több mint hárommillió, a Volkswagen által vásárolt védőmaszk érkezett
a frankfurti repülőtérre Sanghajból származó utasszállító repülőgéppel.

2020.03.26

Március 26-án a Robert Bosch GmbH bejelentette, hogy kifejlesztett egy új COVID-19
tesztrendszert, amely képes diagnosztizálni, hogy egy páciens kevesebb, mint 2,5 órán
belül fertőzött-e napok helyett, és automatikusan futtatható-e az ápolási ponton.

Bosch szerint a teszt áprilisban elérhető lesz Németországban, és egyszerre 10 légúti
kórokozót képes ellenőrizni, több mint 95% -os pontossággal.

Éjszaka arról számoltak be, hogy Horst Seehofer belügyminiszter úgy döntött, hogy
kibővíti a beutazási korlátozások hatályát, amelyek korábban más uniós és nem uniós
állampolgárokra is kiterjedtek, hogy megtiltják a menedékkérők beutazását.

2020.03.25

Március 25-én a német Bundestag nagy többséggel jóváhagyta az ösztönző csomagot,
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amelyről a kormány két nappal korábban határozott.

Ezenkívül felfüggesztette az alkotmányosan rögzített adósságfékeket, hogy jóváhagyja
a 156 milliárd eurós kiegészítő költségvetést

2020.03.24

A védőfelszerelések, különösen az arcmaszkok és a fertőtlenítőszerek hiánya miatt a
kórházak újrafelhasználható maszkokat használtak

A legtöbb fogorvos gyakorlatában nem voltak FFP-2 maszkok, és néhányan
megfontolták a gyakorlat lezárását.

2020.03.23

Március 23-án a kormány körülbelül 750 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagról
határozott, hogy mérsékelje a koronavírus világjárvány gazdaságának okozott károkat.

Stephan Pusch, Heinsberg kerületi tisztviselő a kínai elnök segítségét kérte a
védőeszközökkel kapcsolatban, mivel a maszkok és a védőköpenyek tartaléka csak
néhány napig tartana fenn.

A Spahn szövetségi egészségügyi miniszter által ígért tízmillió maszk közül eddig csak
150 000 érkezett.

Megérkezett egy repülőgép maszkokkal és koronavírus tesztkészletekkel, amelyeket
Alibaba adományozott.
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.

2020.03.22

Március 22-én a kormány és a szövetségi államok legalább két hétig megállapodtak
abban, hogy megkövetelik az emberek között legalább 1,5 méter (4 láb 11) távolságot,

Az egyes államok és körzetek ennél szigorúbb intézkedéseket vehetettek be.

2020.03.21

A kormány módosította a német fertőzés elleni védelemről szóló törvényt, hogy a
szövetségi kormány nagyobb hatalmat biztosítson a szövetségi államok felett.

Többek között lehetővé tenné az egészségügyi minisztérium számára, hogy megtiltsa a
határátlépést, nyomon kövesse a fertőzött személyek kapcsolatát, és bevonja az
orvosokat, orvostudományi hallgatókat és más egészségügyi dolgozókat a fertőző
betegség elleni erőfeszítésekbe.

2020.03.20

Kijárási tilalom

2020.03.19

Egy felmérés kimutatta, hogy a magángyakorlatban dolgozó orvosok több mint 80% -a
számolt be a védőeszközök hiányáról.

Az autógyártók bejelentették, hogy több százezer maszkot adományoznak a
kórházaknak, az orvosoknak és az egészségügyi hatóságoknak.
2020.03.18

Március 18-án Németország kiterjesztette utazási korlátozásait az Olaszországból,
Svájcból, Dániából, Luxemburgból és Spanyolországból származó uniós polgárok
számára, akik addig is repüléssel vagy hajóval érkeztek .

A Robert Koch Intézet vezetője figyelmeztette, hogy a fertőzöttek száma két hónap
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alatt akár tízmillióra is emelkedhet, hacsak a társadalmi kapcsolatok nem csökkennek
jelentősen, és felszólított, hogy minden közvetlen kapcsolattartás során tartsanak fenn
legalább 1,5 méter távolságot.

A kormány elindította az EU-n kívüli országokba rekedt német utazók ezreinek
visszahívását charterjáratokkal.

Az állami egészségbiztosító társaságok biztosították, hogy korlátozás nélkül fedezik a
válsággal kapcsolatos összes költséget.

2020.03.17

Markus Söder, a bajor miniszterelnök március 17-től elrendelte az összes sport- és
szabadidős létesítmény bezárását.

Március 17-én a Robert Koch Intézet „magasra” emelt a németországi COVID-19
egészségügyi kockázatainak kockázatát.

A munkaközvetítő ügynökségek és a foglalkoztatási központok tízszeresére növelték a
hívások számát, és enyhíteniük kellett a szankciókat.

Berlin bejelentette egy kórház felépítésének tervét a Bundeswehr mellett, amelyben
1000 ágy elhelyezésére kerülhet sor a COVID-19 betegek számára.

A szövetségi és az állami kormányok megállapodtak egy új, a német kórházakra
vonatkozó sürgősségi tervről, amely magában foglalja a jelenlegi 28 000 intenzív ágyas
ágy kapacitásának megkettőzését, amelyekből 25 000-ben van szellőztetés.
2020.03.16

Március 16-án Bajorország állam 14 napos rendkívüli helyzetet hirdetett meg, és
intézkedéseket vezetett be a nyilvános mozgás korlátozására és további források
biztosítására a gyógyszerkészletek számára.

2020.03.14

Március 14-én a megerősített fertőzések száma 4585-re nőtt, köztük 9 haláleset. Több
szövetségi állam kibővítette intézkedéseit a nyilvános tevékenységek korlátozására.
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Horst Seehofer német belügyminiszter bejelentette, hogy bezárja a Franciaország,
Svájc, Ausztria, Dánia és Luxemburg határait. Az intézkedés hétfőn kezdődne, és az
áruk és az ingázók szállítása mentességet élvezne
2020.03.13

A 16 német szövetségi állam március 13-án úgy döntött, hogy bezárja iskoláit és
óvodáit a következő hetekre. Németország szomszédai, Cseh Köztársaság,
Lengyelország és Dánia bezárták határaikat.

A kormány úgy döntött, hogy pénzügyi támogatást nyújt a művészeknek, a magán
kulturális intézményeknek és a rendezvénytársaságoknak, akik küzdenek a válságban.
Scholz és Altmeier korlátlan hitelt nyújtott bármilyen méretű vállalkozás számára.

2020.03.11

Március 11-én, a korábbi napok tétlenségével kapcsolatos vádakkal szemben, Merkel
megtette a szokatlan lépést, hogy egy teljes sajtótájékoztatót tartson a COVID-19
válság témájáról.

Hangsúlyozta: "Meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket országként és az Európai
Unióban". Bejelentette a vállalatoknak nyújtott likviditási támogatást, különösen a KfW
német fejlesztési bank révén, amelyet a hétvége előtt lehet megvalósítani. Újra
ragaszkodott ahhoz, hogy ne zárja be a határokat.

Német egészségügyi miniszter hozzátette, hogy a szájvédelem és a fertőtlenítőszerek
szükségtelenek az egyének számára, és elegendő szappanos kézmosás.
2020.03.10

Március 10-én Merkel kancellár bejelentette, hogy a németek 60–70% -a fogja
megszerezni a vírust - ezt a beszámolót már a kilenc nappal korábban a Charité vezető
virológusa, Christian Drosten készítette.

2020.03.09
Március 9-én Németország jelentette az első halálesetet.

A COVID-19 fertőzések száma majdnem megduplázódott és több mint 1200-ra nőtt az
elmúlt napokban, ami nyomást gyakorolt a kormányra a cselekvésre.
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2020.03.08

Március 8-án a német egészségügyi miniszter egyidejűleg több mint 1000 fős
rendezvényének visszavonását javasolta.

2020.03.04

Március 4-én a válságkezelő csoport "rendkívüli sürgősségnek" tartotta a további
védőeszközök beszerzését.

Észak-Rajna – Vesztfália kijelentette, hogy egymillió maszkot rendel. Parlamenti vitára
került sor. Spahn egészségügyi miniszter figyelmeztette, hogy a félelem
következményei sokkal súlyosabbak lehetnek, mint maga a vírus.

2020.03.02

Március 2-án a német Robert Koch Intézet "mérsékelt" -re emelte a Németországot
fenyegető szintet, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ pedig
"közepes" -ről "magas" -ra emelte az Európára vonatkozó fenyegetési szintet.

2020.03.01
Március 1-jén a
megduplázódott.

megerősített

fertőzések

száma

egy

nap

alatt

csaknem

Horst Seehofer német belügyminiszter kifejezte optimizmusát, hogy az oltás az év
végéig elérhető lesz.

Olaf Scholz pénzügyminiszter szerint a kormány felkészült egy ösztönző csomagra a
gazdasági hatás enyhítése érdekében.

Jens Spahn egészségügyi miniszter azt javasolta, hogy a megfázás tüneteivel küzdő
emberek kerüljék a tömeges eseményeket.
2020.02.28
A tisztviselők 14 napos otthoni elszigetelést szabtak ki azoknak az embereknek, akik a
jelenlegi esetekben közvetlen kapcsolatban voltak az egyénekkel, valamint az influenza
tüneteit mutatókkal. Ugyanezen a napon Németország új egészségbiztonsági
intézkedéseket hajtott végre a légi és tengeri utazásra vonatkozó rendeletek
beépítésével, amelyben Kínából, Dél-Koreából, Japánból, Olaszországból és Iránból
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érkező utasokat kötelezték beutazásuk előtt az egészségügyi állapotukról.

A kormány azt is kijelentette, hogy a védőmaszkok és öltönyök központi beszerzését
készíti elő
2020.02.26

Február 26-án, a többszörös COVID-19 esetek megerősítése után Észak-Rajna –
Vesztfália területén, Heinsberg március 2-ig kezdeményezte az iskolák, uszodák,
könyvtárak és a városháza bezárását.

2020.02.18

Heiko Maas külügyminiszter február 18-án 8,4 tonna védőfelszerelést és ruházatot,
valamint fertőtlenítőszert küldött Kínába. Ez volt a második szállítás, miután
Németország 5,4 tonna mennyiséget küldött

2020.02.13

Február 13-án, az EU egészségügyi minisztereinek ülésén Spahn német egészségügyi
miniszter elutasította az egyes tagállamok által a Kínába irányuló vagy oda irányuló
utazási korlátozásokat.

Határozottan elutasította a beérkező utazók hőmérsékletének mérését.

2020.02.01

2020. február 1-jén Spahn német egészségügyi miniszter figyelmeztette, hogy a
koronavírussal fertőzött embereket és kapcsolataikat megbélyegezhetik

Hangsúlyozta, hogy a Kínából evakuált németek egészségesek
2020.01.29

Január 29-én a jelentések szerint a maszkok elfogytak.

2020.01.28

Jens Spahn, a szövetségi egészségügyi miniszter január 28-án tartott sajtótájékoztatón
kijelentette, hogy csak az összeesküvés-elméletek miatt aggódik, amelyek az
interneten terjedtek, és kijelentette, hogy a szövetségi kormány a teljes átláthatóság
révén megoldja ezt a problémát.

Forródrótot hoztak létre az aggódó hívók megnyugtatására. Miután egy Lufthansa
repülőgépben gyanúsítottak egy esetet, a társaság felfüggesztette az összes kínai
repülést.
2020.01.27

2020. január 27-én érkezett a járvány Németországba
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Az első halálesetekről, egy 89 éves nőről Essenben és egy 78 éves férfiról
Heinsbergben, 2020. március 9-én számoltak be.

Január 27-én, a németországi első fertőzések után a kormány továbbra is "nagyon
alacsonynak" tekintette a terjedés valószínűségét. Még ha egyedi esetek is
felmerülnének, a hatóságok képesek lennének kezelni őket.

2020.01.22

A német kormány 2020. január 22-én a COVID-19 terjedését "nagyon alacsony
egészségügyi kockázatnak" tekintette a németek számára, és a vírust " kevésbé
veszélyesnek" tartotta

Források:

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/17312421731242?index=1731844
https://www.facebook.com/ambasadaromanieiingermania
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-aktuelleinformationen
https://www.businessinsider.com/why-germany-has-a-low-covid-19-mortality-rate-2020-4
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Germany
https://de.usembassy.gov/covid-19-information/
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