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Bawarski Dziennik Ministerialny 
BayMBl. 2020 nr 273 15 maja 2020 r. 

2126-1-6-G 

Rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie objęcia 
kwarantanną osób wjeżdżających do kraju 

z dnia 15 maja 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. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 27 
marca 2020 r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 587), 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: 

§ 1

Rozporządzenie w sprawie objęcia kwarantanną osób wjeżdżających do kraju (EQV) z dnia 9 
kwietnia 2020 r. (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń s. 209, Bawarski Dziennik Ministerialny nr 192, 
Bawarski Zbiór Prawny 2126-1-6-G), ostatnio zmienione w drodze § 23 ust. 1 rozporządzenia z dnia 5 
maja 2020 r. (Bawarski Dziennik Ministerialny nr 240, 245), zostaje zmienione następująco: 

1. § 1 zostaje zmieniony następująco:

a) Ust. 1 zd. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1Osoby wjeżdżające do Wolnego Państwa Bawarii z państwa nienależącego do grupy państw w myśl
ust. 4 są zobowiązane niezwłocznie po przyjeździe udać się bezpośrednio do swojego domu lub do
innego odpowiedniego obiektu noclegowego i pozostać tam w stałej izolacji przez okres 14 dni, licząc
od dnia wjazdu; dotyczy to również osób, które wjeżdżają na teren Wolnego Państwa Bawarii z innego
kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec lub z państwa należącego do grupy państw w myśl
ust. 4, jeśli w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem przebywały w państwie nienależącym do grupy
państw w myśl ust. 4.”

b) Dodany zostaje następujący ust. 4:

„(4) Do grupy państw, o której mowa w ust. 1, należą państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej.” 

2. Po § 1 dodany zostaje następujący § 1a:

„§ 1a 

Regulacje odmienne ze względu na ocenę stanu epidemiologicznego: 

(1) § 1 nie obowiązuje w przypadku wjazdu z takich państw/wcześniejszego pobytu w
takich państwach nienależących do grupy państw w myśl § 1 ust. 4, co do których Instytut im. 
Roberta Kocha na podstawie panującej tam sytuacji epidemiologicznej ustalił wyraźnie brak 
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potrzeby zastosowania działań ochronnych w związku z wjazdem/powrotem do Bawarii. 

(2) 1 § 1 dotyczy odpowiednio osób, które przybywają z państwa należącego do grupy 
państw w myśl § 1 ust. 4, w którym w chwili wjazdu, według statystycznych analiz i publikacji 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, w ostatnich siedmiu dniach 
kumulatywna liczba nowych zakażeń wynosiła powyżej 50 przypadków na  
100 tys. mieszkańców. 2 § 2 pozostaje bez zmian.” 

3. § 3 zostaje zmieniony następująco: 

a) W punktach 1 oraz 2 za informacją „§ 1 ust. 1 zd. 1” dodane zostają słowa „lub  
§ 1a ust. 2 w związku z § 1 ust. 1 zd. 1”. 

b) W punkcie 3 za informacją „§ 1 ust. 1 zd. 2” dodane zostają słowa „lub § 1a ust. 2 w 
związku z § 1 ust. 1 zd. 2”. 

c) W punkcie 4 za informacją „§ 1 ust. 2 zd. 1 oraz 2” dodane zostają słowa „lub § 1a ust. 2 w 
związku z § 1 ust. 2 zd. 1 oraz 2”. 

4. W § 4 informacja „17 maja 2020 r.” zostaje zastąpiona informacją „15 czerwca 2020 r.” 

§2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 16 maja 2020 r. 

Monachium, 15 maja 2020 r. 

Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki 

Melanie Huml , Minister 

Impressum 
Herausgeber: 
Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München 
Postanschrift: Postfach 220011, 80535 München 
Telefon: +49 (0)89 2165-0, E-Mail: direkt@bayern.de 
Technische Umsetzung: 
Bayerische Staatsbibliothek, Ludwigstraße 16, 80539 München 
Druck: 
Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech 
Telefon: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-Mail: druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de 
ISSN 2627-3411 
Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen: 
Das Bayerische Ministerialblatt (BayMBl.) erscheint nach Bedarf, regelmäßiger Tag der Veröffentlichung ist Mittwoch. Es wird im Internet auf der 
Verkündungsplattform Bayern www.verkuendung.bayern.de veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Dokument ist die amtlich verkündete 
Fassung. Die Verkündungsplattform Bayern ist für jedermann kostenfrei verfügbar. 
Ein Ausdruck der verkündeten Amtsblätter kann bei der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech gegen Entgelt bestellt werden. Nähere Angaben zu den 
Bezugsbedingungen können der Verkündungsplattform Bayern entnommen werden. 

mailto:direkt@bayern.de
mailto:druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de
http://www.verkuendung.bayern.de/

	z dnia 15 maja 2020 r.

