Duitse studie vindt geen bewijs dat coronavirus zich
op scholen verspreidt
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Zeer weinig van de 2.000 geteste schoolkinderen en leraren in de Duitse deelstaat
Saksen vertoonden antilichamen tegen COVID-19, constateerde een onderzoek
afgelopen maandag, wat suggereert dat scholen mogelijk niet zo’n grote rol spelen bij de
verspreiding van het virus als sommigen hadden gevreesd.
Duitsland begon in mei met de heropening van scholen, terwijl het debat over de rol die
kinderen kunnen spelen bij de verspreiding van het virus onder kwetsbare volwassenen
thuis en onder oudere leerkrachten en schoolpersoneel, doorgaat.
De studie van het Universitair Ziekenhuis in Dresden analyseerde bloedmonsters van
bijna 1.500 kinderen tussen 14 en 18 jaar en 500 leraren van 13 scholen in Dresden en
de districten Bautzen en Goerlitz in mei en juni.
Het grootste onderzoek in Duitsland naar schoolkinderen en leerkrachten omvatte
testen op scholen waar uitbraken van het coronavirus waren.
Van de bijna 2.000 monsters hadden er slechts 12 antilichamen, zei Reinhard Berner
van het Universitair Ziekenhuis Dresden, en de eerste resultaten toonden niet aan dat
schoolkinderen een rol spelen bij het bijzonder snel verspreiden van het virus.
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‘Kinderen kunnen zelfs een rem op infectie zijn’, zei Berner op een persconferentie, en
zei dat infecties op scholen niet tot een uitbraak hadden geleid, terwijl de verspreiding
van het virus binnen huishoudens ook minder dynamisch was dan eerder werd gedacht.
De Saksische minister van Onderwijs, Christian Piwarz, zei dat de studie aantoonde dat
scholen in de staat na de zomervakantie eind augustus weer normaal kunnen worden
geopend, met enkele voorwaarden, zoals het dragen van maskers en sociale afstand
waar mogelijk.
Berner zei dat de studie representatief was voor de staat Saksen, die een relatief laag
besmettingspercentage heeft in vergelijking met andere delen van Duitsland.
Voor andere staten met lage infectiepercentages suggereert de studie dat scholen
kunnen worden heropend zonder wijdverspreide uitbraken van het virus te
veroorzaken, zei hij.
Een afzonderlijk onderzoek naar antilichamen tegen COVID-19 bij bloeddonors toonde
aan dat antilichamen werden aangetroffen in slechts 1,3 procent van 12.000
bloedmonsters, zei het hoofd van het Robert Koch Instituut voor volksgezondheid,
Lothar Wieler, maandag.
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Tot Slot…:
Het mag duidelijk zijn de alternatieve media de “gebeten hond” is omdat daar de
informatie wordt gepubliceerd die niet de opgelegde verhaallijn volgt die de overheid
wil dat we zien, lezen en horen. Deze media outlets lopen niet aan de leiband van
vadertje staat en vormen daarom een bedreiging voor de status quo. Daarom doen
overheden samen met de Big Tech corporaties er alles aan om deze het zwijgen op te
leggen. Google werkt gedwee mee om deze outlets, ja ook die van ons te begraven in de
zoek resultaten of domweg eruit te verwijderen, Facebook verwijderd op grote schaal
hun content, verband ze van het platform of knijpt gewoon hun bereik af tot een niveau
dat het vrijwel niet meer op het netvlies komt van gebruikers van het platform. Twitter
voert een soortgelijk beleid met bans, schaduwbans en YouTube volgt dat voorbeeld in
het extreme en houdt ten tijde van dit schrijven heuse zuiveringen van hun platform.
Indien u net als wij het belangrijk vindt om te strijden tegen censuur,
onderdrukking en met name de onderdrukking van de alternatieve media
in Nederland help ons dan met een donatie Geef dan gul!

Klik hier om te doneren
Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan
ons te steunen met een kleine donatie
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Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?
Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhan
kelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen!
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