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Ordonanță de modificare
a celei de-a Opta Ordonanțe bavareze privind măsurile de protecție
împotriva infecțiilor
din 12 noiembrie 2020
În baza art. 32 teza 1 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor [Infektionsschutzgesetzes
(IfSG)] din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial Federal (BGBl.) I pag. 1045), care a fost modificat prin art. 5 din
Legea din 19 iunie 2020 (Monitorul Oficial Federal (BGBl.) I pag. 1385), coroborat cu art. 9 nr. 5 din
Ordonanța de delegare [Delegationsverordnung (DelV)] din 28 ianuarie 2014 (GVBl. pag. 22, BayRS 1032-V), care a fost modificat ultima dată prin Ordonanța din 13 ianuarie 2020 (GVBl. pag. 11), Ministerul
Sănătății și Îngrijirii din Bavaria emite următoarele:
Art. 1
A Opta Ordonanță bavareză privind măsurile de protecție împotriva infecțiilor (8. BayIfSMV) din 30
octombrie 2020 (BayMBl. nr. 616, BayRS 2126-1-12-G) se modifică după cum urmează:
1.

Art. 10 se modifică după cum urmează:
a) Par. 3 este adoptat după cum urmează:
„(3) 1Este interzisă operarea și utilizarea sălilor de sport, a terenurilor de sport, a sălilor
de fitness, a școlilor de dans sau a altor baze sportive. 2Prin derogare de la teza 1, operarea
și utilizarea bazelor sportive în aer liber este permisă în scopurile menționate la al. 1 teza 1.
3par. 2 și art. 18 rămân neafectate.”
b) par. 4 se abrogă.

2.

Art. 27 nr. 7 este adoptat după cum urmează:
„7.

face sport contrar art. 10 al. 1 sau 2, permite prezența spectatorilor contrar art. 10 al. 2 nr.
1 sau operează sau utilizează sălile de sport, terenurile de sport, sălile de fitness, școlile
de dans sau alte baze sportive contrar art. 10 al. 3,”.
Art. 2

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 13 noiembrie 2020.
München, 12 noiembrie 2020
Ministerul Sănătății și Îngrijirii din Bavaria
(Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege)
Melanie Huml, ministru
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