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2126-1-11-G 

Siódme Bawarskie Rozporządzenie o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym 

(7. BayIfSMV) 

z dnia 1 października 2020 r. 

Zgodnie z § 32 zd. 1 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) z dnia 20 lipca 2000 r. 
(Federalny Dziennik Ustaw I s. 1045), ostatnio zmienionej w drodze art. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 
r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 1385), w związku z § 9 pkt 5 Rozporządzenia o delegowaniu 
kompetencji (DelV) z dnia 28 stycznia 2014 r. (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń s. 22, Bawarski Zbiór 
Prawny 103-2-V), ostatnio zmienionego w drodze rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2020 r. (Dziennik 
Ustaw i Rozporządzeń s. 11) Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki wydaje rozporządzenie o 
następującym brzmieniu: 

Część 1 
Regulacje ogólne 

§ 1 
Ogólny nakaz utrzymania dystansu, osłona zakrywająca nos i usta 

(1) 1Każda osoba zobowiązana jest ograniczyć kontakty fizyczne z innymi osobami do minimum; 
kontakt powinien obejmować możliwie stały krąg osób. 2Jeżeli to tylko możliwe, minimalny odstęp pomiędzy 
dwiema osobami powinien wynosić 1,5 metra. 3Jeżeli w przestrzeni publicznej nie ma możliwości 
utrzymania odstępu minimalnego, należy nosić osłonę zakrywającą nos i usta. 4W zamkniętych 
pomieszczeniach należy zawsze dbać o odpowiednią wentylację. 

(2) Jeżeli niniejsze rozporządzenie przewiduje obowiązek noszenia osłony zakrywającej nos i usta 
(obowiązek noszenia maseczek), obowiązują następujące zasady: 

1. Dzieci do lat sześciu są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek. 

2. Osoby, które są w stanie uwiarygodnić, że noszenie osłony zakrywającej nos i usta nie jest w ich 
przypadku możliwe lub wykonalne z uwagi na ich niepełnosprawność lub ze względów zdrowotnych, są 
zwolnione z obowiązku noszenia maseczek. 

3. Zdejmowanie osłony zakrywającej nos i usta jest dozwolone, gdy jest to konieczne do celów identyfikacji, 
do komunikacji z osobami cierpiącymi na zaburzenie słuchu lub z innych ważnych przyczyn. 

§ 2 
Ograniczenie kontaktów w przestrzeni publicznej 

(1) Wspólne przebywanie w przestrzeni publicznej dozwolone jest tylko 

1. w towarzystwie członków własnego gospodarstwa domowego, małżonków, partnerów życiowych, 
partnerów wspólnoty niemałżeńskiej, krewnych w linii prostej, rodzeństwa oraz członków innego 
gospodarstwa domowego, lub 

2. w grupach liczących maksymalnie 10 osób. 

(2) Organizowanie imprez w miejscach i terenach publicznych jest zakazane niezależnie od obecnych 
w nich osób.
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(3) Ust. 1 nie dotyczy zawodowych i służbowych czynności ani czynności wolontariackich w 
korporacjach i instytucjach prawa publicznego, które wymagają zebrania się lub współpracy kilku osób. 

§ 3 
Ograniczenie kontaktów w przestrzeni prywatnej 

Spotkania w przestrzeni prywatnej oraz na prywatnie użytkowanym terenie należy ograniczyć w 
zakresie osób zgodnie z wytycznymi § 1 ust. 1. 

§ 4 
Gromadzenie danych kontaktowych 

(1) 1Jeżeli niniejsze rozporządzenie lub plany ochrony i higieny ustalone na podstawie niniejszego 
rozporządzenia przewidują zbieranie danych kontaktowych w celu ustalenia osób mających kontakt z 
osobą zakażoną w przypadku stwierdzenia infekcji koronawirusem SARS-CoV-2, dokumentacji podlegają 
każdorazowo imiona i nazwiska, wiarygodne informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail lub 
adres) oraz informacje o okresie przebywania z zakażonym. 2Dokumentację tę należy przechowywać w 
sposób niedostępny dla osób nieuprawnionych, a dane należy chronić przed bezprawnym przetwarzaniem i 
niezamierzoną utratą lub niezamierzoną zmianą. 3Dane należy usunąć po upływie miesiąca. 4W przypadku 
podawania danych kontaktowych podmiotowi zobowiązanemu do gromadzenia danych, dane tu muszą być 
zgodne z prawdą. 

(2) 1Urzędy, sądy i jednostki pełniące zadania w interesie publicznym lub działające w ramach 
wykonywania władzy publicznej, również mogą gromadzić dane osobowe zgodnie z ust. 1 zd. 1 w ramach 
dostępu do poszczególnych budynków lub pomieszczeń. 2Ust. 1 zd. 2 do 4 stosuje się odpowiednio. 

(3) 1Dane udokumentowane zgodnie z ust. 1 należy przekazać właściwym urzędom ds. zdrowia na ich 
żądanie, jeśli jest to konieczne do ustalenia osób mających kontakt z osobą zakażoną. 2Niedozwolone jest 
innego rodzaju wykorzystanie danych osobowych. 3Uprawnienia organów ścigania pozostają bez zmian. 

Część 2  
Życie publiczne 

§ 5 
Imprezy 

(1) 1Z zastrzeżeniem szczególniejszych regulacji w niniejszym rozporządzeniu zabrania się organizacji 
imprez, zgromadzeń innych niż wskazanych § 7, zbiorowisk oraz uroczystości publicznych na terenie całego 
kraju związkowego. 2Zezwolenia specjalne mogą zostać wydane przez właściwy urząd administracji 
okręgowej na wniosek, jeśli w jednostkowym przypadku jest to dozwolone z punktu widzenia ochrony przed 
chorobami zakaźnymi. 

(2) 1Dozwolone jest organizowanie imprez, które zwyczajowo nie są udostępniane dowolnej grupie 
osób lub ze względu na swój prywatny charakter są dostępne jedynie dla dającej się ustalić grupy 
uczestników (w szczególności wesel, pogrzebów, imprez urodzinowych oraz posiedzeń klubowych i 
partyjnych) i nie stanowią zgromadzeń publicznych, jeżeli weźmie w nich udział maksymalnie 100 osób – w 
przypadku imprez w zamkniętych pomieszczeniach lub maksymalnie 200 osób – w przypadku imprez pod 
gołym niebem, pod warunkiem że organizator przygotował plan ochrony i higieny i jest w stanie przedstawić 
go na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 2Szczególniejsze regulacje w myśl niniejszego 
rozporządzenia pozostają bez zmian. 3§ 13 obowiązuje w drodze odstępstwa od zdania 1, jeżeli impreza 
odbywa się w lokalu gastronomicznym; ograniczenie liczby uczestników wskazane w zd. 1 obowiązuje 
również w tym zakresie. 

(3) Jeżeli szczególne regulacje niniejszego rozporządzenia dopuszczają możliwość organizowania 
innych imprez lub zgromadzeń i w tym zakresie odsyła się do niniejszego postanowienia, imprezy te lub 
zgromadzenia podlegają poniższym wytycznym: 

1. Organizator jest zobowiązany wdrożyć właściwe działania, które pozwolą co do zasady na 
zachowanie pomiędzy wszystkimi uczestnikami nienależącymi do kręgu osób wskazanego w § 2 ust. 
1 odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra; w przypadku korzystania z instrumentów dętych i 
śpiewu należy zachować odstęp minimalny wynoszący 2 metry. 
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2. Mając na uwadze wymogi wskazane w punkcie 1, w zamkniętych pomieszczeniach może przebywać 
maksymalnie 100, a pod gołym niebem maksymalnie 200 uczestników; w przypadku przypisanych i 
oznaczonych miejsc siedzących liczba uczestników w zamkniętych pomieszczeniach może wynieść 
maksymalnie 200, a pod gołym niebem maksymalnie 400 osób. 

3. W przypadku uczestników, którzy w zamkniętych pomieszczeniach nie przebywają na swoim miejscu 
lub dokonują przemówienia, obowiązuje wymóg noszenia maseczek. 

4. Organizator musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na żądanie właściwego urzędu 
administracji okręgowej. 

5. Organizator musi gromadzić dane kontaktowe uczestników zgodnie z wytycznymi § 4 ust. 1. 

6. W przypadku ofert gastronomicznych stosuje się § 13; ograniczenie liczby uczestników w myśl punktu 
2 obowiązuje również w tym zakresie. 

§ 6 
Nabożeństwa, zgromadzenia wspólnot wyznaniowych 

1Publicznie dostępne nabożeństwa w kościołach, synagogach i meczetach oraz zgromadzenia innych 
wspólnot wyznaniowych są dozwolone zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1. W przypadku organizacji nabożeństw i zgromadzeń 

a) w budynkach dopuszczalna maksymalna liczba uczestników zależy od liczby dostępnych miejsc, 
które są oddalone od innych miejsc o minimum 1,5 metra; pomiędzy uczestnikami nienależącymi 
do kręgu osób wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1 musi być zasadniczo utrzymany odstęp minimalny 
wynoszący 1,5 metra. 

b) na wolnym powietrzu maksymalna liczba uczestników wynosi 200 osób; pomiędzy osobami 
nienależącymi do kręgu osób wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1 musi być zasadniczo zachowany 
odstęp minimalny wynoszący 1,5 metra. 

2. W przypadku odwiedzających, którzy nie przebywają na swoim miejscu, obowiązuje wymóg noszenia 
maseczek. 

3. Dostępny jest plan ochrony przed chorobami zakaźnymi obowiązujący dla nabożeństw lub zgromadzeń, 
który minimalizuje możliwe ryzyko zakażenia w zależności od wspólnoty wyznaniowej i obrzędu; plan ten 
należy przedłożyć na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

2§ 5 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 7 
Zgromadzenia w rozumieniu bawarskiej ustawy o zgromadzeniach 

(1) 1W przypadku organizowania zgromadzeń publicznych pod gołym niebem w rozumieniu bawarskiej 
ustawy o zgromadzeniach (BayVersG) pomiędzy wszystkimi uczestnikami musi być zapewniony odstęp 
minimalny wynoszący 1,5 metra oraz należy unikać jakiegokolwiek kontaktu fizycznego z innymi 
uczestnikami zgromadzenia lub osobami trzecimi. 2Organy właściwe w rozumieniu art. 24 ust. 2 BayVersG 
będą, o ile w jednostkowym przypadku jest to konieczne, zobowiązane zadbać w drodze odpowiednich 
ograniczeń wymienionych w art. 15 BayVersG 

1. o przestrzeganie postanowień wskazanych w zdaniu 1 oraz 

2. o utrzymanie ryzyka zakażenia, do którego może dojść ponadto podczas zgromadzenia, na 
dopuszczalnym poziomie umożliwiającym ochronę przed chorobami zakaźnymi; należy z reguły założyć, 
że ma to miejsce wtedy, gdy zgromadzenie liczy maksymalnie 200 uczestników i odbywa się w stałym 
miejscu. 

3Każdorazowo gdy liczba uczestników obejmuje więcej niż 200 osób, należy z reguły zarządzić obowiązek 
noszenia maseczek. 4Jeżeli warunki wskazane w zdaniu 2 nie mogą być spełnione nawet mimo 
wprowadzonych ograniczeń, zgromadzenia takiego należy zakazać. 

(2) Organizowanie zgromadzeń publicznych w zamkniętych pomieszczeniach w rozumieniu bawarskiej 
ustawy o zgromadzeniach jest dopuszczalne pod następującymi warunkami: 
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1. Organizator jest zobowiązany wdrożyć właściwe działania, które co do zasady pozwolą na 
zachowanie pomiędzy wszystkimi uczestnikami odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra oraz 
pozwolą uniknąć jakiegokolwiek kontaktu fizycznego z innymi uczestnikami zgromadzenia lub 
osobami trzecimi. 

2. Mając na uwadze wymogi punktu 1, dopuszcza się udział maksymalnie 100 osób. 

3. Organizator musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na żądanie właściwego 
urzędu administracji okręgowej. 

4. W przypadku ofert gastronomicznych stosuje się § 13. 

§ 8 
Publiczne środki transportu, transport szkolny, podróże autokarowe 

1W publicznym transporcie lokalnym i dalekobieżnym oraz należących do niego jednostkach 
pasażerowie oraz personel kontroli i obsługi, o ile ma kontakt z pasażerami, mają obowiązek noszenia 
maseczek. 2Zdanie 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zorganizowanego transportu szkolnego.  
3W przypadku turystycznych podróży autokarowych zdanie 1 oraz § 11 ust. 4 zd. 1 pkt 3 stosuje się 
odpowiednio z zastrzeżeniem obowiązku opracowania planu ochrony i higieny na podstawie 
udostępnionego przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii, Ministerstwo Mieszkalnictwa, 
Budownictwa i Transportu oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki planu ramowego oraz przedłożenia go na 
żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

§ 9 
Szczególne regulacje dotyczące odwiedzin 

(1) 1Podczas odwiedzin pacjentów lub mieszkańców 

1. w szpitalach oraz placówkach opiekuńczych i rehabilitacyjnych, w których realizowana jest opieka 
medyczna porównywalna do szpitalnej (placówki zgodnie z § 23 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym – IfSG), 

2. w placówkach opieki pełnostacjonarnej zgodnie z § 71 ust. 2 jedenastej księgi Kodeksu Socjalnego, 

3. w placówkach dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu § 2 ust. 1 dziewiątej księgi Kodeksu 
Socjalnego, w których pomoc w zakresie integracji osób z niepełnosprawnością świadczona jest 
całodobowo, 

4. we wspólnotach mieszkaniowych, tworzonych przez osoby objęte opieką ambulatoryjną zgodnie z art. 
2 ust. 3 ustawy o warunkach opieki i mieszkania na potrzeby realizacji intensywnej opieki 
pozaklinicznej (IntensivpflegeWGs), w których zgodnie z § 23 ust. 6a IfSG świadczone są usługi opieki 
ambulatoryjnej, 

5. w domach spokojnej starości i ośrodkach dla seniorów odwiedzający mają obowiązek noszenia 
maseczek oraz, w miarę możliwości, utrzymania minimalnego dystansu wynoszącego 1,5 metra od 
innych osób podczas całego pobytu w placówce. 2Placówka musi opracować plan ochrony i higieny na 
podstawie udostępnionego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki planu ramowego oraz przedłożyć go na 
żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 3W przypadku planów ochrony i higieny, które 
zostały ukończone po 28 czerwca 2020 r. należy skonsultować się z właściwym urzędem administracji 
okręgowej. 

(2) Towarzyszenie osobom umierającym jest w każdej chwili dozwolone. 

Część 3 
Sport i czas wolny 

§ 10 
Sport 

(1) Aktywność sportowa jest dozwolona pod poniższymi warunkami: 
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1. Treningi i zawody w dyscyplinach sportowych wymagających kontaktu są dozwolone jedynie 
pod warunkiem gromadzenia danych kontaktowych zgodnie z planem ramowym przewidzianym 
dla aktywności sportowych; liczba uczestników w dyscyplinach obejmujących sporty walki, w 
których przez cały czas lub przez dłuższy czas wymaga się utrzymania bezpośredniego 
kontaktu fizycznego, może wynieść maksymalnie 20 osób. 

2. Możliwość dopuszczenia widowni podlega wytycznym wskazanym w § 5 ust. 3 pkt 1 do 3 oraz 
pkt 6; § 5 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku imprez pod gołym niebem. 

3. W przypadku treningów i zawodów organizowanych w obiektach sportowych oraz w studiach 
fitness i studiach tańca należy opracować dostosowany do danej lokalizacji i zawodów plan 
ochrony i higieny na podstawie udostępnionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
Sportu i Integracji oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki planu ramowego oraz przedłożyć go na 
żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej; powyższe nie dotyczy treningów 
prowadzonych w odkrytych obiektach sportowych bez udziału widowni, jeżeli w zamkniętych 
pomieszczeniach otwarte będą jedynie oddzielne toalety (bez prysznica i przebieralni). 

4. W przypadku zawodów w zamkniętych pomieszczeniach oprócz widzów dopuszczonych 
zgodnie z wytycznymi punktu 2 dopuszcza się obecność maksymalnie 100 osób (uczestnicy 
zawodów i personel funkcyjny); w przypadku możliwości przypisania wszystkim obecnym 
osobom oznakowanych miejsc lub jasno ograniczonych od siebie stref przebywania, które 
zawsze pozwalają na zachowanie odstępu minimalnego, dopuszcza się obecność maksymalnie 
200 osób. 

5. W przypadku zajęć teoretycznych prowadzonych w ramach kursów regulacje § 20 ust. 1 stosuje 
się odpowiednio. 
(2) 1Organizowanie ogólnopaństwowych imprez sportowych podlega poniższym zasadom: 

1. Organizator musi w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia opracować plan ochrony i 
higieny i go przestrzegać. Plan ten należy okazać na żądanie właściwego urzędu. 

2. Dopuszczenie widowni podlega następującym zasadom: 

a) Organizator jest zobowiązany wdrożyć właściwe działania, które co do zasady pozwolą 
na zachowanie pomiędzy wszystkimi widzami nienależącymi do kręgu osób wskazanego 
w § 2 ust. 1 odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra. 

b) Mając na uwadze wymogi określone w literze a, w każdym obiekcie rozrywkowym 
dopuszcza się obecność maksymalnie 1000-osobowej widowni lub zajęcie do 20 % 
pojemności danego stadionu lub hali. 

c) W przypadku widzów, którzy nie przebywają na swoim miejscu, obowiązuje wymóg 
noszenia maseczek. 

d) Sprzedawane są wyłącznie spersonalizowane bilety wstępu. 

e) Dla poszczególnych drużyn przyjezdnych nie przewiduje się przydziału kontyngentu 
biletów. 

f) W przypadku ofert gastronomicznych stosuje się § 13; serwowanie i sprzedaż napojów 
alkoholowych w obiektach rozrywkowych jest zabronione. 

g) Jeżeli w powiecie lub mieście na prawach powiatu zgodnie z publikacją Instytutu im. 
Roberta Kocha lub Krajowego Urzędu Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności liczba nowych 
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczy w ciągu siedmiu dni 35 osób na 100 
000 mieszkańców, właściwy urząd administracji okręgowej może bez uszczerbku dla § 
25 zarządzić brak obecności widowni lub obecność zredukowanej widowni w lokalnych 
obiektach rozrywkowych. 

2Do ogólnopaństwowych imprez sportowych zalicza się wszelkie ligi i rozgrywki, w których mogą wziąć udział 
sportowcy lub drużyny z całych Niemiec, takie jak Bundesligi, krajowe rozgrywki pucharowe, europejskie 
rozgrywki klubowe i rozgrywki kadr narodowych. 3§ 5 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio. 
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§ 11 
Obiekty rekreacyjne 

(1) 1Prowadzenie parków rozrywki i podobnych stacjonarnych obiektów rekreacyjnych jest 
dozwolone wyłącznie pod warunkiem przestrzegania następujących wytycznych: 

1. Podmiot prowadzący taką działalność jest zobowiązany wdrożyć właściwe działania, które co do 
zasady pozwolą na zachowanie pomiędzy odwiedzającymi odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 
metra na terenie całego obiektu. 

2. Dozwolone jest przebywanie maksymalnie jednego odwiedzającego na każde 10 m2 dostępnej 
powierzchni. 

3. Podmiot prowadzący taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny na podstawie 
udostępnionego przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
planu ramowego oraz przedłożyć go na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

2W przypadku ofert gastronomicznych oraz przedstawień teatralnych, projekcji filmowych i podobnych imprez 
obowiązują każdorazowo szczególne regulacje niniejszego rozporządzenia. 

(2) 1Z placów zabaw pod gołym niebem mogą korzystać wyłącznie dzieci w towarzystwie osób 
dorosłych. 2Towarzyszące osoby dorosłe są zobowiązane unikać jakichkolwiek zbiorowisk i, gdzie tylko 
możliwe, dbać o odpowiedni odstęp między dziećmi. 

(3) Organizowanie wycieczek miejskich, turystycznych, górskich, kulturalnych i przyrodniczych z 
przewodnikiem oraz zwiedzanie jaskiń turystycznych i kopalni z przewodnikiem jest dozwolone, jeżeli osoba 
odpowiedzialna za daną wycieczkę wdroży odpowiednie działania, które co do zasady pozwolą zachować 
między uczestnikami odstęp minimalny wynoszący 1,5 metra. 

(4) 1Działalność kolei linowych, żeglugi jeziornej i rzecznej w ruchu turystycznym oraz turystycznego 
ruchu kolejowego jest dozwolona pod warunkiem przestrzegania następujących wytycznych: 

1. Podmiot prowadzący taką działalność jest zobowiązany wdrożyć właściwe działania, dzięki którym co 
do zasady pomiędzy pasażerami będzie można utrzymać odstęp minimalny wynoszący 1,5 metra lub 
zamocowane zostaną odpowiednie przegrody; powyższe nie obowiązuje, jeżeli pasażerowie 
pozostaną na swoich miejscach podczas podróży koleją lub statkiem. 

2. W zamkniętych pomieszczeniach, strefach pojazdów i kabinach pasażerowie oraz personel kontroli i 
obsługi, o ile ma kontakt z pasażerami, będą nosić maseczki. 

3. Podmiot prowadzący taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny na podstawie 
udostępnionego przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
planu ramowego oraz przedłożyć go na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

2§ 14 stosuje się odpowiednio w przypadku rejsów rzecznych. 
(5) Otwarcie i prowadzenie zakładów kąpielowych, basenów hotelowych, term oraz centrów wellness i 

saun jest możliwe pod warunkiem przestrzegania poniższych wytycznych: 

1. Podmiot prowadzący taką działalność jest zobowiązany wdrożyć właściwe działania, dzięki którym 
liczba odwiedzających równocześnie przebywających w danym miejscu nie będzie większa niż jedna 
osoba na każde 10 m2 powierzchni dostępnej dla odwiedzających, wliczając w to niecki. 

2. Podmiot prowadzący taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny na podstawie 
udostępnionego przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
planu ramowego oraz przedłożyć go na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

3. W przypadku treningów i zawodów organizowanych w zakładach kąpielowych stosuje się § 10 ust. 1 
pkt 1, 2 i 4. 

(6) Domy publiczne, kluby, dyskoteki, inne miejsca rozrywki i podobne obiekty rozrywkowe pozostają 
zamknięte. 
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Część 4  
Życie gospodarcze 

§ 12 
Zakłady handlowe i usługowe, targowiska 

(1) 1W przypadku sklepów detalicznych i hurtowni mających kontakt z klientami obowiązują następujące 
zasady: 

1. Podmiot prowadzący taką działalność jest zobowiązany wdrożyć właściwe działania, które co do 
zasady pozwolą na zachowanie pomiędzy klientami odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra. 

2. Podmiot prowadzący taką działalność jest zobowiązany wdrożyć właściwe działania, dzięki którym 
liczba osób równocześnie obecnych w sklepie nie będzie większa niż jeden klient na każde 10 m2 

powierzchni sprzedażowej. 

3. Personel, klienci oraz ich osoby towarzyszące są zobowiązani do noszenia maseczek; personel nie ma 
obowiązku noszenia maseczek, jeżeli w obszarze kas i lad sklepowych zamocowane zostały 
przezroczyste lub inne właściwe ścianki ochronne gwarantujące skuteczną ochronę przed zakażeniem. 

4. Podmiot prowadzący taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na 
żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

2W przypadku centrów handlowych obowiązują następujące zasady: 

1. Dla poszczególnych sklepów obowiązują wytyczne zamieszczone w zdaniu 1. 

2. W przypadku ciągów komunikacyjnych zdanie 1 obowiązuje odpowiednio z zastrzeżeniem, że plan 
ochrony i higieny będzie uwzględniać łączny przepływ klientów w centrum handlowym. 

(2) W przypadku zakładów usługowych mających kontakt z klientami ust. 1 zd. 1 Pkt 1, 3 i 4 stosuje się 
odpowiednio z zastrzeżeniem, że wymóg noszenia maseczek nie obowiązuje, gdy nie pozwala na nie rodzaj 
prowadzonej działalności. 

(3) 1W przypadku gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz wszystkich pozostałych gabinetów, w 
których świadczone są usługi medyczne, terapeutyczne i pielęgnacyjne, ust. 1 zd. 1 pkt. 1 i 3 stosuje się 
odpowiednio z zastrzeżeniem, że wymóg noszenia maseczek nie obowiązuje, gdy nie pozwala na nie rodzaj 
prowadzonej działalności. 2Dalsze wytyczne dotyczące obowiązkowego noszenia maseczek medycznych 
pozostają bez zmian. 

(4) 1Organizowane mogą być bazary i inne targowiska trudniące się sprzedażą towarów pod gołym 
niebem, jeżeli nie mają charakteru festynu i nie powodują dużych przepływów odwiedzających, w 
szczególności mniejsze tradycyjne targi sztuki i rzemiosła, targi garncarskie i pchle targi. 2Ust. 1 zd. 1 pkt 1 i 
4 obowiązuje organizatora odpowiednio z zastrzeżeniem obowiązku opracowania planu ochrony i higieny 
na podstawie udostępnionego przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii oraz Ministerstwo Zdrowia 
i Opieki planu ramowego. 3Ust. 1 zd. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio w przypadku personelu 
sprzedażowego, klientów i osób im towarzyszących. 4W ramach tego typu targowisk zabrania się 
prowadzenia działalności rozrywkowej w rozumieniu § 55 ust. 1 pkt 2 ustawy o prowadzeniu działalności 
gospodarczej, namiotów biesiadnych oraz występów artystycznych. 5§ 5 ust. 1 zd. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 13 
Branża gastronomiczn 

(1) Prowadzenie lokali gastronomicznych jakiegokolwiek typu jest dozwolone wyłącznie z 
zastrzeżeniem poniższych ustępów. 

(2) Dopuszczalna jest działalność oparta na dostawie i odbiorze posiłków i napojów na wynos. 
(3) 1Dopuszcza się prowadzenie nieudostępnianych publicznie stołówek zakładowych pod warunkiem 

utrzymania pomiędzy wszystkimi gośćmi nienależącymi do kręgu osób wskazanego w § 2 ust. 1 
minimalnego odstępu wynoszącego 1,5 metra. 2Podmiot prowadzący taką działalność musi opracować 
plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

(4) 1Dopuszcza się ponadto wydawanie posiłków i napojów przeznaczonych do spożycia na miejscu 
pod warunkiem przestrzegania poniższych wytycznych: 
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1. Podmiot prowadzący taką działalność wdroży odpowiednie działania, dzięki którym pomiędzy 
wszystkimi gośćmi nienależącymi do kręgu osób wskazanego w § 2 ust. 1 będzie utrzymany odstęp 
minimalny wynoszący 1,5 metra lub zamocowane zostaną odpowiednie przegrody. 

2. W przypadku personelu usługowego lub w obszarach, w których nie można zachować odstępu 
minimalnego wynoszącego 1,5 metra, oraz w przypadku gości, którzy nie przebywają na swoim 
miejscu, obowiązuje wymóg noszenia maseczek. 

3. Poczęstunek może mieć miejsce wyłącznie przy stołach; posiłki i napoje należy spożywać na miejscu. 

4. Zabrania się organizacji tańców w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie stanowią one imprez 
dozwolonych w ramach niniejszego rozporządzenia. 

5. Podmiot prowadzący taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny na podstawie 
udostępnionego przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
planu ramowego dla branży gastronomicznej oraz przedłożyć go na żądanie właściwego urzędu 
administracji okręgowej. 

6. Podmiot prowadzący taką działalność ma obowiązek gromadzenia danych kontaktowych gości 
zgodnie z wytycznymi § 4 ust. 1. 

2W przypadku działalności wyszynkowych wymagających zezwolenia zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1, § 2 ustawy o 
prowadzeniu restauracji uzupełniająco obowiązują następujące zasady: 

1. W zamkniętych pomieszczeniach obsługa musi odbywać się przy stoliku; zabrania się wydawania i 
spożywania napojów przy ladzie lub barze. 

2. W zamkniętych pomieszczeniach nagłośnienie muzyczne i oprawa muzyczna może występować 
jedynie jako muzyka w tle, chyba że są to imprezy dopuszczone w ramach niniejszego 
rozporządzenia. 
(5) W przypadku oprawy muzycznej i podobnych akompaniujących występów artystycznych 

wykonywanych w lokalach gastronomicznych § 5 ust. 3 pkt 1 oraz § 23 ust. 2 zd. 2 do 4 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 14 
Branża noclegowa 

(1) 1Prowadzenie hoteli, obiektów noclegowych, zielonych szkół, schronisk młodzieżowych, placów 
kempingowych oraz udostępnianie innych noclegów każdego rodzaju jest dozwolone wyłącznie pod 
warunkiem przestrzegania następujących wytycznych: 

1. Pomiot prowadzący taką działalność wdroży odpowiednie działania, dzięki którym pomiędzy gośćmi 
nienależącymi do wskazanego w § 2 ust. 1 kręgu osób oraz pomiędzy gośćmi a personelem będzie co 
do zasady utrzymany odstęp minimalny wynoszący 1,5 metra. 

2. Goście, którzy nie pozostają ze sobą w relacjach wskazanych w § 2 ust. 1, nie mogą być ulokowani 
wspólnie w jednym pokoju lub jednej części mieszkalnej. 

3. W przypadku personelu usługowego lub w obszarach, w których nie można zachować odstępu 
minimalnego wynoszącego 1,5 metra, oraz w przypadku gości, którzy nie przebywają przy stole w 
strefie restauracyjnej lub w swojej części mieszkalnej, obowiązuje wymóg noszenia maseczek; § 12 
ust. 1 zd. 1 pkt 3 cz.zd. 2 Stosuje się odpowiednio. 

4. Podmiot prowadzący taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny na podstawie 
udostępnionego przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
planu ramowego dla branży noclegowej oraz przedłożyć go na żądanie właściwego urzędu 
administracji okręgowej. 

5. Podmiot prowadzących taką działalność musi gromadzić dane kontaktowe gości zgodnie z wytycznymi 
§ 4 ust. 1. 

2W przypadku ofert gastronomicznych oraz ofert sportowych i rekreacyjnych obowiązują każdorazowo 
szczególne Regulacje niniejszego rozporządzenia. 
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(2) 1Ministerstwo Zdrowia i Opieki może w ramach Bawarskiego Dziennika Ministerialnego ogłosić 
powiaty, gminy lub wyodrębnione części gmin na terenie Niemiec, w których występuje podwyższone ryzyko 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 2Podmioty wskazane w ust. 1 zd. 1 Nie mogą przyjmować gości 
przyjeżdżających z któregoś ze wskazanych w zdaniu 1 obszarów lub mających tam Swoje miejsce 
zamieszkania. 3Powyższy zakaz nie dotyczy gości, którzy są w posiadaniu zaświadczenia lekarskiego w 
języku niemieckim lub angielskim potwierdzającego brak podstaw do uznania za osobę zakażoną 
koronawirusem SARS-CoV-2, i przedłożą je niezwłocznie na żądanie właściwego urzędu administracji 
okręgowej. 4Zaświadczenie lekarskie musi zostać wydane w oparciu o wynik testu metodami biologii 
molekularnej, który został przeprowadzony w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
państwie, ujętym przez Instytut im. Roberta Kocha na liście państw oferujących w tym zakresie odpowiedni 
standard jakości testów, i został wykonany do 48 godzin przed przyjazdem. 5Zakaz zakwaterowania, o 
którym mowa w zdaniu 1, nie dotyczy ponadto gości, którzy 

1. Podróżują ze względu na pilne i bezwzględnie konieczne polecenie medyczne lub służbowe lub 

2. podróżują z innego uzasadnionego powodu, w szczególności ze względu na chęć odwiedzenia członka 
rodziny wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1, partnera życiowego lub partnera wspólnoty niemałżeńskiej, w 
celu wykonania prawa do opieki nad dzieckiem i kontaktów z dzieckiem lub wsparcia bądź opieki nad 
osobami wymagającymi pomocy. 

6Właściwy urząd administracji okręgowej może ponadto w uzasadnionych jednostkowych przypadkach wydać 
na wniosek zezwolenie dla innych osób. 7W przypadku osób podróżujących z obszarów objętych ryzykiem 
spoza terenu Niemiec obowiązują regulacje rozporządzenia w sprawie objęcia kwarantanną osób 
wjeżdżających do kraju. 

§ 15 
Konferencje, kongresy i targi 

(1) 1W przypadku konferencji, kongresów i podobnych imprez organizowanych zawodowo lub 
służbowo stosuje się § 5 ust. 3. 2Towarzyszący im program kulturalny podlega odpowiednio pod wytyczne 
§ 23 ust. 2 zd. 1 do 3. 3W przypadku organizowania imprez z przypisanymi i oznaczonymi miejscami 
siedzącymi dopuszcza się zwiększenie maksymalnej liczby uczestników w myśl § 5 ust. 3 pkt 2, pod 
warunkiem przebywania maksymalnie jednego odwiedzającego na każdych 10 m2 powierzchni imprezy. 

(2) 1Targi i wystawy w rozumieniu §§ 64 oraz 65 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej 
można organizować wyłącznie pod warunkiem przestrzegania poniższych wytycznych: 

1. Organizator jest zobowiązany wdrożyć właściwe działania, które co do zasady pozwolą na zachowanie 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami nienależącymi do kręgu osób wskazanego w § 2 ust. 1, odstępu 
minimalnego wynoszącego 1,5 metra. 

2. W zamkniętych pomieszczeniach obowiązuje nakaz noszenia maseczek; nakaz ten nie obowiązuje na 
stoiskach targowych przy stolikach, jeżeli można zagwarantować zachowanie odstępu minimalnego 
zgodnie z punktem 1 i pod warunkiem osobnego zbierania przez wystawcę danych kontaktowych 
partnerów handlowych. 

3. Na terenie zewnętrznym obowiązuje nakaz noszenia maseczek, jeżeli przez cały czas nie można 
zapewnić odstępu minimalnego zgodnie z punktem 1. 

4. Organizator musi opracować plan ochrony i higieny na podstawie udostępnionego przez Ministerstwo 
Gospodarki, Rozwoju i Energii oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki planu ramowego oraz przedłożyć go 
na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

5. Wszystkich wystawców, odwiedzających i usługodawców przebywających na tym obszarze obowiązuje 
rejestracja zgodnie z wytycznymi § 4 ust. 1; w tym samym czasie dopuszcza się przebywanie 
maksymalnie jednego odwiedzającego na każdych 10 m2 powierzchni imprezy. 

2W przypadku ofert gastronomicznych stosuje się odpowiednio § 13, a w przypadku towarzyszącego 
programu kulturalnego § 23 ust. 2 zd. 1 do 3. 3W przypadku stref przewidzianych na odczyty i forów 
dyskusyjnych ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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§ 16 
Noclegi firmowe 

1W przypadku przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych zatrudniających co najmniej 50 osób, które 
zostaną zakwaterowane w zbiorowych obiektach zakwaterowania lub w zakładowych bądź najmowanych 
obiektach noclegowych, właściwy urząd administracji okręgowej może w jednostkowym przypadku 
zarządzić działania na rzecz ochrony i higieny, które są konieczne z punktu widzenia ochrony przed 
chorobami zakaźnymi. 2Podmioty prowadzące taką działalność są odpowiedzialne za przestrzeganie 
działań na rzecz ochrony i higieny i muszą poddawać to regularnej kontroli i dokumentacji. 

Część 5  
Oświata i kultura 

§ 17 
Egzaminy 

1Prowadzenie egzaminów jest możliwe wyłącznie w przypadku zachowania pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami minimalnego odstępu wynoszącego 1,5 metra. 2Jeżeli charakter egzaminu nie pozwala 
zachować odstępu minimalnego, należy podjąć inne działania ochronne o porównywalnej skuteczności. 
3Osoby nieuczestniczące w egzaminach nie są dopuszczane jako widownia. 4§ 5 ust. 1 zd. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 18 
Szkolnictwo 

(1) 1Dopuszcza się prowadzenie lekcji i innych wydarzeń szkolnych oraz opieki pozalekcyjnej w 
szkołach w rozumieniu bawarskiej ustawy o edukacji i wychowaniu (BayEUG), jeżeli wdrożono właściwe 
działania, które uwzględniają ochronę przed zakażeniem. 2W tym celu szkoły i podmioty świadczące opiekę 
pozalekcyjną muszą opracować plan ochrony i higieny na podstawie udostępnionego im przez Ministerstwo 
Kultury i Oświaty oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki planu higieny (ramowy plan higieny) oraz przedłożyć 
go na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

(2) 1Na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek. 2Bez uszczerbku dla § 1 ust. 2 
obowiązkowi temu nie podlegają 

1. Uczniowie 

a) po zajęciu swojego miejsca siedzącego w danej sali lekcyjnej, 

b) po wyrażeniu zgody przez personel nadzorujący w przypadku zaistnienia bezwzględnej 
konieczności z przyczyn pedagogiczno-dydaktycznych lub organizacyjnych leżących po stronie 
szkoły, 

2. Nauczyciele i personel opiekuńczy po zajęciu danego stanowiska pracy w sali lekcyjnej, 

3. Personel administracyjny szkoły po zajęciu danego stanowiska pracy w przypadku braku obecności 
dalszych osób. 

3W przypadku braku przestrzegania obowiązku wynikającego ze zdania 1 i 2, dyrektor szkoły winien nakazać 
osobie opuszczenie terenu szkoły; w przypadku uczniów dotyczy to wyłącznie tych od 5. klasy. 

(3) 1Właściwe urzędy administracji okręgowej mogą przy uwzględnieniu ramowego planu higieny w 
myśl art. 1 wydać dalsze zarządzenia, jeżeli w danej placówce szkolnej zachodzi zwiększone ryzyko 
zakażenia koronawiusem SARS-CoV-2. 2§ 25 pozostaje bez zmian. 

§ 19 
Oferty opieki dziennej dla dzieci, młodzieży i młodych osób pełnoletnich 

(1) 1W przypadku chęci prowadzenia dziennych placówek dla dzieci, punktów opieki dziennej nad 
dziećmi oraz placówek dziennego pobytu z poradnią pedagogiki leczniczej podmioty prowadzące taką 
działalność muszą opracować plan ochrony i higieny na podstawie udostępnionego im przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki ramowego planu higieny oraz 
przedłożyć go na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 2Należy przy tym uwzględnić 
wymogi wynikające ze specyfiki placówki oraz warunki lokalne. 
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(2) 1W przypadku dziennej opieki wakacyjnej i zorganizowanych zajęć dla dzieci ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 2Na żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej należy przedłożyć dokumentację 
zawierającą informacje o dzieciach objętych opieką oraz opiekunach. 

§ 20 
Edukacja pozaszkolna, szkoły muzyczne, szkoły nauki jazdy 

(1) 1Realizowanie pozaszkolnych ofert edukacyjnych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem 
szczególniejszych regulacji w niniejszym rozporządzeniu tylko pod warunkiem zapewnienia odstępu 
minimalnego wynoszącego 1,5 metra pomiędzy wszystkimi uczestnikami; w przypadku braku możliwości 
zachowania w skuteczny sposób odstępu minimalnego, w szczególności w strefach ruchu i spotkań, 
obowiązuje nakaz noszenia maseczek. 2§ 17 zd. 2 stosuje się odpowiednio. 3Podmiot prowadzący taką 
działalność musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na żądanie właściwego urzędu 
administracji okręgowej. 

(2) 1Zajęcia w szkołach muzycznych mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem zachowania 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra, a w przypadku 
instrumentów dętych i śpiewu odstępu minimalnego wynoszącego 2 metry. 2Dotyczy to odpowiednio 
pozaszkolnych zajęć muzycznych. 

(3) 1W przypadku teoretycznych zajęć nauki jazdy, szkoleń dokształcających, zajęć kwalifikacyjnych 
oraz teoretycznych egzaminów nauki jazdy ust. 1 zd. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 2Podczas praktycznych 
zajęć nauki jazdy oraz praktycznych egzaminów nauki jazdy obowiązuje nakaz noszenia maseczek. 

(4) § 5 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 21  
Szkolnictwo wyższe 

1Organizowanie zajęć stacjonarnych na uczelniach wyższych jest dopuszczalne pod warunkiem 
spełnienia poniższych zasad: 

1. Uczelnia wyższa wdroży właściwe działania, które co do zasady pozwolą na zachowanie pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra; w przypadku braku 
możliwości zachowania w skuteczny sposób odstępu minimalnego, w szczególności w strefach 
ruchu i spotkań, obowiązuje nakaz noszenia maseczek. 

2. Z zastrzeżeniem wymogów wskazanych w punkcie 1 w zajęciach stacjonarnych może uczestniczyć 
maksymalnie 200 osób. 

3. Uczelnia wyższa musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na żądanie właściwego 
urzędu administracji okręgowej. 

4. Uczelnia wyższa musi zawrzeć w takim planie również właściwe działania, które umożliwią dotarcie 
do osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. 

2Uczestnicy zajęć praktycznych odbywających się w ramach studiów medycznych i stomatologicznych mają 
obowiązek noszenia maseczek oraz, w miarę możliwości, utrzymania minimalnego dystansu wynoszącego 
1,5 metra od innych osób podczas całego pobytu; dla danej placówki zd. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 
3Szczególniejsze regulacje w myśl niniejszego rozporządzenia pozostają bez zmian. 

§ 22  
Biblioteki, archiwa 

W bibliotekach i archiwach należy zadbać, by co do zasady pomiędzy użytkownikami mógł być 
zachowany odstęp minimalny, który wynosi 1,5 metra. 

§ 23  
Placówki kulturalne 

(1) 1Muzea, wystawy, miejsca pamięci, obiekty Bawarskiego Zarządu nad Państwowymi Zamkami, 
Ogrodami i Jeziorami oraz podobne obiekty kulturalne, jak również ogrody zoologiczne i botaniczne mogą 
zostać otwarte pod następującymi warunkami: 

1. W kwestii oprowadzania z przewodnikiem stosuje się § 11 ust. 3; w przypadku innych imprez 
kulturalnych ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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2. Dozwolone jest przebywanie maksymalnie jednego odwiedzającego na każde 10 m2 dostępnej 
powierzchni. 

3. Podmiot prowadzący taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na 
żądanie właściwego urzędu administracji okręgowej. 

4. W przypadku ofert gastronomicznych stosuje się § 13. 
2§ 5 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku ofert pod gołym niebem. 

(2) 1Organizowanie imprez kulturalnych w teatrach, salach koncertowych, na innych scenach i na 
wolnym powietrzu oraz związanych z nimi niezbędnych prób i innych prac przygotowawczych podlega pod 
wytyczne § 5 ust. 3. 2Współwykonawców obowiązuje wymóg noszenia maseczek w zamkniętych 
pomieszczeniach, w których przebywają również odwiedzający lub w których nie można utrzymać odstępu 
minimalnego; wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli wpływa negatywnie na przedstawienie artystyczne lub gdy 
współwykonawca zajął stałe miejsce i utrzymuje odległość minimalną. 3Plan ochrony i higieny należy 
opracować na podstawie planu ramowego udostępnionego przez Ministerstwo Nauki i Sztuki oraz 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki, jeżeli plan taki istnieje. 4§ 5 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio w 
przypadku imprez pod gołym niebem. 5Ministerstwo Zdrowia i Opieki może w porozumieniu z 
Ministerstwem Nauki i Sztuki w ramach prowadzonej przez oznaczony czas próby pilotażowej w 
odosobnionym przypadku dopuścić do uczestnictwa innej niż wskazana w § 5 ust. 3 pkt 2 liczby 
odwiedzających, jeżeli jest to dozwolone z punktu widzenia ochrony przed chorobami zakaźnymi i 
konieczne do zdobycia praktycznego doświadczenia przy realizacji większych imprez kulturalnych i 
związanych z tym niezbędnych działań na rzecz ochrony i higieny. 

(3) 1Wytyczne § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio dla kin, z tym zastrzeżeniem, że plan ochrony i 
higieny musi być opracowany na podstawie planu ramowego udostępnionego przez Ministerstwo Zdrowia i 
Opieki oraz Ministerstwo Cyfryzacji. 2§ 5 ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku imprez pod 
gołym niebem. 

Część 6  
Przepisy końcowe 

§ 24  
Wykroczenia 

Wykroczenie w rozumieniu § 73 ust. 1a pkt 24 IfSG popełnia ten, kto w sposób umyślny lub 
nieumyślny 

1. wbrew § 2 ust. 1 przebywa z innymi osobami w przestrzeni publicznej, 

2. wbrew § 2 ust. 2 organizuje imprezy w miejscach lub terenach publicznych, 

3. wbrew § 4 ust. 1 zd. 4 podaje fałszywe dane kontaktowe, 

4. wbrew § 5 ust. 1 zd. 1 lub § 7 ust. 2 organizuje imprezę lub zgromadzenie, wbrew § 5 ust. 2 zd. 1 lub § 
7 ust. 2 pkt 3 będąc organizatorem, nie jest w stanie przedłożyć planu ochrony i higieny bądź wbrew § 
5 ust. 1 zd. 1 lub § 7 ust. 1 zd. 1 uczestniczy w imprezie lub zgromadzeniu, 

5. wbrew §§ 8, 9, 10, 11, 15, 20 ust. 3, § 23 lub wbrew §§ 12 do 14 będąc odwiedzającym, klientem, 
osobą towarzyszącą lub gościem nie dopełnia obowiązku noszenia maseczek, 

6. wbrew § 8 zd. 3 realizuje wycieczki autokarowe z naruszeniem wskazanych tam wytycznych, 

7. wbrew § 9 prowadząc placówkę, nie jest w stanie przedłożyć planu ochrony i higieny, 

8. wbrew § 10 prowadzi hale sportowe, boiska sportowe, studia fitness, inne obiekty sportowe i obiekty 
rozrywkowe w myśl § 10 ust. 2 lub szkoły tańca bądź z nich korzysta, 

9. wbrew § 11 ust. 1, 4, 5 lub 6 prowadzi placówki lub wbrew § 11 ust. 3 organizuje wycieczki turystyczne 
z przewodnikiem z naruszeniem wskazanych tam wytycznych, 

10. wbrew § 12 będąc osobą prowadzącą sklep, punkt sprzedaży na targowisku lub centrum handlowe lub 
będąc osobą odpowiedzialną za zakład usługowy lub gabinet, nie przestrzega wskazanych tam 
obowiązków lub nie zadba o to, by personel przestrzegał obowiązku noszenia maseczek lub jako 
organizator targowiska nie przestrzega wskazanych tam obowiązków, 

11. wbrew § 13 otworzy lokal gastronomiczny bez przestrzegania wskazanych tam obowiązków lub nie 
zadba o to, by personel przestrzegał obowiązku noszenia maseczek, 
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12. wbrew § 14 udostępnia noclegi bez przestrzegania wskazanych tam obowiązków lub nie zadba o to, by 
personel przestrzegał obowiązku noszenia maseczek, 

13. wbrew § 15 organizuje konferencje, kongresy, targi lub wystawy, 

14. wbrew § 16 jako podmiot prowadzący taką działalność nie przestrzega zarządzonych działań na rzecz 
ochrony i higieny, nie reaguje na brak ich przestrzegania przez pracowników lub nie dopełnia 
obowiązku w zakresie kontroli lub dokumentacji, 

15. wbrew § 17 przeprowadza egzaminy, 

16. wbrew § 18 prowadzi szkoły prywatne w rozumieniu art. 90 i dalszych bawarskiej ustawy o nauczaniu i 
wychowaniu BayEUG bez przestrzegania obowiązków wskazanych w § 18 ust. 1 lub nie zadba o 
przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek w myśl § 18 ust. 2 w takiej szkole, 

17. wbrew § 20 realizuje oferty edukacyjne, udziela lekcji muzyki lub prowadzi lekcje nauki jazdy, 

18. wbrew § 23 prowadzi placówki kulturalne lub kina bądź organizuje imprezy kulturalne. 

§ 25  
Działania lokalne i zarządzenia uzupełniające 

(1) 1Dalsze zarządzenia organów odpowiedzialnych lokalnie za wykonanie obowiązków wynikających 
z ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym pozostają bez zmian. 2Właściwe urzędy administracji 
okręgowej mogą, nawet jeżeli w niniejszym rozporządzeniu wyznaczono działania ochronne lub plany 
ochrony i higieny, w jednostkowym przypadku wydać zarządzenia uzupełniające, jeśli jest to konieczne z 
punktu widzenia ochrony przed chorobami zakaźnymi. 

(2) Jeżeli w powiecie lub mieście na prawach powiatu zgodnie z publikacją Instytutu im. Roberta 
Kocha lub Krajowego Urzędu Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności liczba nowych zakażeń koronawirusem 
SARS-CoV-2 przekroczy w ciągu siedmiu dni 35 osób na 100 000 mieszkańców, właściwy urząd 
administracji okręgowej powinien bez uszczerbku dla ust. 1, § 10 ust. 2 zd. 1 pkt 2 lit. g oraz § 18 ust. 3 
podjąć w szczególności następujące zarządzenia: 

1. Ograniczenie dopuszczalnej liczby osób uczestniczących w prywatnych uroczystościach w 
przestrzeni publicznej lub najmowanej do maksymalnie 50 osób, 

2. Pilnie zalecić, by w przestrzeni prywatnej nie organizować uroczystości z udziałem więcej niż 25 
osób. 

(3) Jeżeli w powiecie lub mieście na prawach powiatu zgodnie z publikacją Instytutu im. Roberta 
Kocha lub Krajowego Urzędu Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności liczba nowych zakażeń koronawirusem 
SARS-CoV-2 przekroczy w ciągu siedmiu dni 50 osób na 100 000 mieszkańców, właściwy urząd 
administracji okręgowej powinien bez uszczerbku dla ust. 1 oraz § 18 ust. 3 podjąć w szczególności 
następujące zarządzenia: 

1. Ograniczenie wspólnego przebywania w przestrzeni publicznej do wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1 
kręgu osób lub grup liczących maksymalnie pięć osób; również ze skutkiem dla dalszych regulacji 
niniejszego rozporządzenia, które odsyłają do § 2 ust. 1, 

2. Ograniczenie osób uczestniczących w spotkaniach w przestrzeni prywatnej oraz na prywatnie 
użytkowanym terenie do kręgu osób wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub do grup liczących 
maksymalnie pięć osób, 

3. Ograniczenie dopuszczalnej liczby osób uczestniczących w imprezach w myśl § 5 ust. 2 do 
maksymalnie 25 osób w zamkniętych pomieszczeniach lub do 50 osób pod gołym niebem, 

4. Zarządzenie obowiązku noszenia maseczek w określonych mocno uczęszczanych miejscach 
publicznych, 

5. Zakaz spożywania alkoholu poza dozwolonym lokalem gastronomiczny w myśl § 13 ust. 4 w 
określonych mocno uczęszczanych miejscach publicznych, 

6. Zakaz wydawania posiłków i napojów do spożycia na miejscu w myśl § 13 ust. 4 w godzinach 23–6, 

7. Ograniczenie odwiedzin w placówkach w myśl § 9 ust. 1 do dziennie jednej osoby należącej do 
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1 kręgu osób, w przypadku osób niepełnoletnich również przez rodziców 
lub opiekunów prawnych wspólnie, podczas stałych godzin odwiedzin. 
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§ 25a  
Zmiana rozporządzenia w sprawie objęcia kwarantanną osób wjeżdżających do kraju 

W § 4 rozporządzenia w sprawie objęcia kwarantanną osób wjeżdżających do kraju z dnia 15 
czerwca 2020 r. (Bawarski Dziennik Ministerialny nr 335, Bawarski Zbiór Prawny 2126-1-6-G), ostatnio 
zmienionego w drodze § 2 rozporządzenia z dnia 22 września 2020 r. (Bawarski Dziennik Ministerialny nr 
535), informacja „3 października 2020 r.” zostaje zastąpiona informacją „18 października 2020 r.”. 

§ 26  
Wejście w życie i zakończenie obowiązywania rozporządzenia 

1Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 2 października 2020 r. i przestaje obowiązywać z 
upływem 18 października 2020 r. 2Wraz z upływem 1 października 2020 r. przestaje obowiązywać Szóste 
Bawarskie Rozporządzenie o zapobieganiu chorobom zakaźnym (6. BayIfSMV) z dnia 19 czerwca 2020 r. 
(Bawarski Dziennik Ministerialny nr 348, Bawarski Zbiór Prawny 2126-1-10-G), ostatnio zmienione w 
drodze § 1 rozporządzenia z dnia 22 września 2020 (Bawarski Dziennik Ministerialny nr 535). 

Monachium, 1 października 2020 r. 

Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki 

Melanie Huml, Minister 
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