Poročilo s trga na dan: ponedeljek 16.03. 2020
Kratko poročilo stanja v Nemčiji, ki se od včeraj ni veliko spremenilo.
Ukrepi:
-

Po vsej državi so zaprte vse izobraževalne ustanove in vrtci do konca velikonočnih
počitnic, torej 5tednov;
Zaprtje mej s Švico, Francijo in Avstrijo, vendar dovoljujejo nujni prevoz blaga, dnevne
migrante ter vračanje v domovino;
Ukinitev letov iz rizičnih območij (Francija, Švica, Italija, Kitajska ipd.);
Prilagojen je železniški promet;
Bavarska z današnjim dnem razglaša krizno/katastrofalno stanje, kar pomeni, da lahko
kadarkoli in na kratek rok sprejmejo centralne radikalne ukrepe, kar se tiče gibanja in
zaprtja obratov. Odlok pa sprejema tudi civilno iniciativo, torej pomoč ljudem, ki so
ogroženi ipd. :
o Bavarska sprejema tudi odlok o zaprtju vseh prostočasnih obratov, dogodkov in
prostorov za druženje, vendar še vedno niso zaprti lokali in gostilne, torej prehrambeni
obrati – dovoljenje za obratovanje dnevno od 6h – 15h, seveda je nujna je distanca oz.
varnostna razdalja in ne več kot 30 oseb.
o Hoteli niso zaprti, dokler imajo goste samo za osnovno prenočitev.

Čakamo torej še ostale zvezne dežele, da sprejmejo bolj rigorozne ukrepe. Čakamo torej tudi nujnejše
ukrepe, ker življenje zunaj še vedno ni zastalo.
Sicer to ni več relevantno, ampak vseeno – Nemčija ima danes več kot 6.500 obolelih, 13 smrtnih
žrtev.
V medijih odmeva v veliki meri informacija, kako je želel Trump odkupiti cepivo oz. znanstvene
raziskave v ta namen – to je sprožilo val ogorčenja. Nemški zdravstveni minister je odločno zatrdil, da
razvijajo pomoč za celotno prebivalstvo, ne samo za posamezne države.
Država tudi množično nakupuje respiratorje in se dogovarja s Kitajsko za odkup le-teh.
Prav tako zatrjujejo, da je prehrambnih zalog dovolj in ljudi pozivajo k pametnim nakupom in ne
prevelikemu kopičenju zalog.
V turizmu še vedno odmevajo katastrofalne škode velikih organizatorjev potovanj ter letalskega
prometa. Vsi se individualno pogovarjajo z vlado, na kakšen način naj jim pomagajo.
TUI in ostali (FTI itd.) z današnjim dnem odpoveduje rezervacije za vsa pavšalna potovanja in
križarjenje, večinoma zaposlenih daje na skrajšani delovni čas in tako pridobiva pomoč države.
https://www.fvw.de/veranstalter/brennpunkt/staatsgarantien-beantragt-tui-setzt-weite-teile-desbetriebs-aus -207126
https://www.reisevor9.de/inside/tui-fti-und-alltours-sagen-reisen-ab
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Z nestrpnostjo čakamo jutrišnji dan, vsaj zaenkrat se zdi, da Nemčija še vedno ne želi (predvidevam,
da iz nekaterih gospodarskih vzgibov ter zaupanja v svoj zdravstveni sistem) sprejeti hudih in
restriktivnih omejitev za vse zvezne dežele. Apelira na vsakega posameznika naj upošteva smiselne
omejitve, vsaka dežela pa posamezno sprejema svoje omejitve - predvidevam, da bo Bavarska prva,
ki bo sprejela najstrožje ukrepe ,govori se o pripravi strogih restrikcij.
Danes so na tiskovni konferenci vlade sporočili, da s Francijo, Švico ter z Avstrijo od jutri naprej
zapirajo meje - vendar bodo dnevni migranti, nujno blago in Nemci z vračanjem v domovino še
vedno imeli dostop.
Bari, gostilne so se vedno odprte, življenje zunaj poteka omejeno, ampak ni prepovedano, zaprte so
prostočasne ustanove (smučišča, muzeji, kopališča). Mestni promet poteka normalno, sicer prične
tukaj v Münchnu z jutrišnjim dnem delovati prilagojeno, vendar zaradi zaprtja šol in izobraževalnih
ustanov, ter veliko manj pretoka ljudi zaradi dela od doma. Danes so v Münchnu potekale županske
volitve povsem normalno.
Sem pa zasledila veliko akcij na temo pomoč turizmu - v smislu ne storniraj, počitnice samo prestavi
na kasnejši datum.
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