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Vandaag belangrijk nieuws voor grote delen van Spanje: veel
provincies maken aanstaande maandag, 25 mei, de stap naar een
volgende fase.
Vanaf maandag zit er niet één provincie meer in Fase 0, iedereen zit
minstens in Fase 1. Dat is een grote opluchting voor de inwoners
van Madrid en Barcelona. Zoals u weet betekent de overgang naar
Fase 1 onder meer dat men weer op pad mag binnen de provincie.
Een uitje met de auto, een terrasje pakken, met vrienden afspreken
of naar een museum is dus weer mogelijk. Dat alles binnen bepaalde
voorwaarden (bijvoorbeeld niet met meer dan 10 mensen bijeen
komen) en met inachtneming van de vastgestelde regels over
afstand houden e.d. Er mag in Fase 1 ook gesport worden in
teamverband, mits er geen fysiek contact is en men thuis gaat
douchen. Ook kerken en bibliotheken zijn dan weer open, opnieuw
met beperkte capaciteit en strikte veiligheidsmaatregelen.
Een groot aantal provincies gaat naar fase 2, waardoor straks 47%
van de Spaanse bevolking in gebieden woont waarin Fase 2 van
toepassing is. In Fase 2 worden de regels weer iets soepeler: het
aantal mensen voor ‘sociale’ bijeenkomsten gaat naar maximaal 15,
men mag weer aan tafel in restaurants eten, bioscopen gaan weer
open met twee meter tussenruimte tussen de bezoekers, en er mag
zowaar weer een hengel worden uitgegooid. Ook zullen stranden
weer bezocht kunnen worden, al zullen ook daar bepaalde regels
gelden, met als kern dat de 2 meter afstand gewaarborgd moet
kunnen worden.
Voor een kaart die laat zien welke fase geldt voor uw provincie zie:
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/mapa-fasesdesescalada.aspx
Zeker net zo belangrijk als deze grotere en kleinere versoepelingen
van de regels (die toch wel erg gingen knellen), is dat deze brede
beweging naar een volgende fase laat zien dat het goed gaat met de
terugdringing van het virus. En dat we, als het zo door gaat, echt op
weg zijn naar het nieuwe normaal. Vandaag kon worden bekend
gemaakt dat er in 4 van de 17 regio’s (‘autonome gemeenschappen’)
geen nieuwe COVID-slachtoffers te betreuren waren. En in 11 van de
17 regio’s waren er geen nieuwe IC-opnames. Al 6 dagen ligt het
dagelijkse dodental in Spanje op minder dan 100 slachtoffers.
Bij dit hele goede nieuws horen ook waarschuwende woorden. Het
Coronavirus is niet weg uit Spanje. Vandaag werden nog 446 nieuwe
bevestigde ziektegevallen gemeld. Volgens schattingen zouden er
nog ruim meer dan 100.000 mensen in Spanje besmet zijn met het
virus, waaronder (gelukkig) ook velen met alleen lichte

ziekteverschijnselen of zelfs helemaal geen symptomen. Dat
betekent dat nog steeds grote waakzaamheid nodig is. Iedereen
herinnert zich hoe snel we van enkele tientallen, via enkele
honderden, naar vele duizenden gevallen gingen en met welk
menselijk leed dat gepaard ging.
Die voorzichtigheid kwam ook tot uitdrukking in het besluit van de
Valenciaanse regio-president Ximo Puig om nog geen verzoek in te
dienen om naar Fase 2 te gaan. Dat opvallende besluit (meestal
willen de regio’s sneller versoepelen dan de centrale regering) had
te maken met een lichte verslechtering van het beroemde getal R
(het aantal mensen dat door 1 patiënt wordt besmet) in de
Valenciaanse regio (provincies Castellón, Valencia en Alicante). Wat
voor Puig de doorslag gaf, was dat het een ramp zou zijn voor het
toerisme als er eerst een stap vooruit wordt gezet, en later een stap
terug zou moeten worden gezet. De twijfels die dat teweeg zou
brengen, zouden funest zijn voor het komende seizoen dat toch al
aan een niet al te stevig draadje hangt.
Verder is er vandaag in het Staatsblad (B.O.E.) een besluit
gepubliceerd over de versoepeling van de regels voor kleine en
dunbevolkte gemeenten (minder dan 10.001 inwoners, schrijft men,
heel precies). De belangrijkste daarvan is dat er daar niet meer
gewerkt zal worden met de dagelijkse tijdvakken, dat kinderen met
beide ouders mogen gaan wandelen en dat markten in de open lucht
weer volledig open mogen. Verblijft u in een dergelijke gemeente,
check dan het B.O.E.
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-20205218.pdf) en/of raadpleeg de lokale autoriteiten over de details van
deze versoepelingen.
Vandaag al met al een feitelijke update, maar ik neem aan dat u ook
niet al te veel frivoliteiten van de ambassade wenst. Ik zie er dus
vanaf om uitgebreid verslag te doen van mijn eerste bezoek aan de
kapper in bijna drie maanden. Ik meld alleen dat de kapster
ondanks gezichtsscherm en mondkapje bijna gezondheidsschade
opliep. Niet door een Coronabesmetting, maar – serieus – doordat ze
uitgleed over het vele haar rondom de kappersstoel. Al met al
voelde het toch aan als een niet geringe stap naar het nieuwe
normaal. En ik hoop ook van harte dat vele andere ondernemers in
de komende weken op een verantwoorde manier hun bedrijven weer
op kunnen gaan starten, zowel in Nederland als in Spanje.

