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Trzynaste Bawarskie Rozporządzenie o zapobieganiu chorobom
zakaźnym
(13. BayIfSMV)
z dnia 5 czerwca 2021 r.
Na podstawie § 32 zd. 1 w związku z § 28 ust. 1, §§ 28a, 28b, 28c zd. 3 Ustawy o zapobieganiu
chorobom zakaźnym (IfSG) z dnia 20 lipca 2000 r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 1045), ostatnio zmienionej
w drodze art. 1 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 1174), w związku z § 11
Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych COVID-19 z dnia 8 maja 2021 r.
(Dziennik Urzędowy BAnz AT 08.05.2021 V1) oraz § 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 4 czerwca 2021 r. (Bawarski Dziennik Ministerialny
2021 nr 382) Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki wydaje rozporządzenie o następującym brzmieniu:
Część 1
Regulacje ogólne
§1
Zakres stosowania, obliczanie zapadalności
(1) 1Niniejsze rozporządzenie ma co do zasady zastosowanie wyłącznie do powiatów i miast na
prawach powiatu, w których liczba nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, określona w § 28a ust. 3
zd. 12 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG), w okresie siedmiu dni (zapadalność w ujęciu 7dniowym) nie przekroczyła 100 nowych przypadków na każde 100 000 mieszkańców. 2Na obszarach
wykazujących większą zapadalność w ujęciu 7-dniowym przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się
jedynie wtedy, gdy dany przepis odsyła do tego postanowienia. 3§ 28b Ustawy o zapobieganiu chorobom
zakaźnym (IfSG) pozostaje bez zmian.
(2) W odniesieniu do zapadalności w ujęciu 7-dniowym obowiązującej dla danego powiatu lub miasta na
prawach powiatu obowiązują następujące zasady:
1.

Jeśli w powiecie lub mieście na prawach powiatu w okresie trzech następujących po sobie dni
zapadalność w ujęciu 7-dniowym, opublikowana w Internecie przez Instytut im. Roberta Kocha (RKI),
przekroczy właściwą dla danej regulacji wartość progową, w miejscu tym dwa dni później zaczną
obowiązywać środki określone w tej regulacji.

2.

Jeśli w powiecie lub mieście na prawach powiatu w okresie pięciu następujących po sobie dni
zapadalność w ujęciu 7-dniowym, opublikowana w Internecie przez RKI, nie przekroczy właściwej dla
danej regulacji wartości progowej, w miejscu tym dwa dni później przestaną obowiązywać środki
określone w tej regulacji.
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Właściwy urząd administracji okręgowej ma obowiązek niezwłocznie wydać stosowne urzędowe
obwieszczenie, jeśli zapadalność w ujęciu 7-dniowym w okresie trzech następujących po sobie dni
przekroczyła bądź w okresie pięciu następujących po sobie dni nie przekroczyła właściwej wartości
progowej.
§2
Zasady dotyczące dystansu społecznego,
higieny i wietrzenia pomieszczeń

1Każda osoba, jeśli to tylko możliwe, zobowiązana jest do utrzymania minimalnego dystansu
wynoszącego 1,5 metra od innych osób i dbania o odpowiednią higienę rąk. 2W zamkniętych
pomieszczeniach należy dbać o odpowiednią wentylację.

§3
Obowiązek noszenia maseczek
(1) Jeżeli niniejsze rozporządzenie przewiduje obowiązek noszenia maseczek, obowiązują następujące
postanowienia:
1.

Należy nosić maseczkę medyczną lub osłonę zakrywającą nos i usta (maseczkę).

2.

Dzieci do lat sześciu są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek.

3.

Osoby, które są w stanie uwiarygodnić, że noszenie maseczki nie jest w ich przypadku możliwe lub
wykonalne z uwagi na ich niepełnosprawność lub względy zdrowotne, są zwolnione z obowiązku
noszenia maseczek, pod warunkiem że są w stanie natychmiast udokumentować ten fakt na miejscu, w
szczególności poprzez okazanie pisemnego zaświadczenia lekarskiego w oryginale; zaświadczenie to
musi zawierać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz konkretne informacje o powodach, dla których
dana osoba jest zwolniona z obowiązku noszenia maseczki.

4.

Zdejmowanie maseczki jest dozwolone, gdy jest to konieczne do celów identyfikacji, do komunikacji z
osobami cierpiącymi na zaburzenie słuchu lub z innych ważnych przyczyn.

5.

W przypadku pracowników noszenie maseczek jest obowiązkowe podczas wykonywania przez nich
czynności służbowych jedynie w ramach postanowień z zakresu bezpieczeństwa pracy.

(2) Jeżeli niniejsze rozporządzenie przewiduje obowiązek noszenia masek FFP2, ust. 1 stosuje się
odpowiednio z uwzględnieniem następujących
wytycznych:
1.

Należy nosić maskę FFP2 albo maskę o przynajmniej równoważnym standardzie określonym w
normach.

2.

Dzieci i młodzież w wieku od 6. do 16. roku życia muszą nosić jedynie maseczki medyczne.

(3) Zaleca się nosić maseczki nawet w tych miejscach, w których nie ma obowiązku noszenia
maseczek, a gdzie nie ma możliwości utrzymania odstępu minimalnego w przestrzeni publicznej.
(4) Nakaz noszenia maseczek obowiązuje
1.

w centralnych miejscach spotkań w centrach miast, a także w pozostałych miejscach publicznych na
świeżym powietrzu, w których na ciasnej przestrzeni gromadzą się ludzie albo przebywają dłużej niż tylko
przejściowo, które może wyznaczyć właściwy urząd administracji okręgowej,

2.

w miejscach spotkań i ruchu osób włącznie z windami w budynkach publicznych, jak i pozostałych
ogólnodostępnych budynkach, w odniesieniu do których w niniejszym rozporządzeniu nie przewidziano
żadnych szczególnych regulacji,

3.

w miejscach spotkań i ruchu osób w zakładach pracy, w szczególności w windach, na korytarzach,
w stołówkach i strefach wejściowych; to samo dotyczy stanowiska pracy, jeśli nie można bezwzględnie
zapewnić minimalnego odstępu wynoszącego 1,5 metra.
§4
Wymóg posiadania odpowiedniego dokumentu
potwierdzającego brak zakażenia

Jeżeli na okoliczność korzystania lub dostępu do określonych instytucji, firm lub obszarów niniejsze
rozporządzenie przewiduje konieczność okazania dokumentu potwierdzającego brak zakażenia
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koronawirusem SARS-CoV-2 (odpowiedni dokument potwierdzający brak zakażenia), wówczas obowiązują
następujące postanowienia:
1.

Należy okazać pisemny albo elektroniczny negatywny wynik
a) testu PCR albo testu antygenowego POC albo
b) dopuszczonego przez Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM) i wykonanego pod
nadzorem testu antygenowego do samodzielnego stosowania przez niespecjalistów (test
samodzielny),
który jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych
COVID-19 (SchAusnahmV).

2.

Jeśli wyraźnie nie zarządzono inaczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające brak zakażenia są
wymagane jedynie w powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7dniowym przekroczy wartość 50.

3.

Obowiązkiem okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego brak zakażenia nie są objęte osoby
bezobjawowe, które są w posiadaniu wystawionego na ich dane dowodu szczepienia (osoby
zaszczepione) lub dowodu ozdrowienia (ozdrowieńcy), a także dzieci do lat sześciu.

4.

Jeżeli wyraźnie nie zarządzono inaczej, można co do zasady zrezygnować z konieczności okazania
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego brak zakażenia, jeśli w instytucji, firmie lub obszarze
pojedyncza osoba nie zajmuje określonego stałego miejsca, a ponadto ze względu na zwyczajowe
zasady zachowania tam panujące nie zachodzi prawdopodobieństwo, że osoba ta przez dłuższy czas
jest narażona na bliski przestrzennie kontakt z określonymi osobami z innego gospodarstwa domowego;
w razie wątpliwości decyzję podejmują właściwe urzędy administracji okręgowej.
§5
Gromadzenie danych kontaktowych

1Jeżeli niniejsze rozporządzenie lub przewidziane w nim plany ochrony i higieny przewidują zbieranie
danych kontaktowych w celu ustalenia osób mających kontakt z osobą zakażoną w przypadku stwierdzenia
infekcji koronawirusem
SARS-CoV-2, oprócz § 28a ust. 4 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) obowiązują poniższe
zasady:

1.

Dokumentacji podlegają każdorazowo nazwiska i imiona, wiarygodne dane kontaktowe (numer telefonu,
adres e-mail lub adres) oraz informacje o okresie przebywania z zakażonym.

2.

W przypadku podawania danych kontaktowych podmiotowi zobowiązanemu do gromadzenia danych
dane te muszą być zgodne z prawdą.

2Gromadzenie

danych kontaktowych określonych w zd. 1 może odbywać się także w formie elektronicznej,
jednakże pod warunkiem zapewnienia dostatecznie precyzyjnej dokumentacji danych zgodnie ze zd. 1 pkt 1.
3Urzędy, sądy i organy publiczne pełniące zadania w interesie publicznym lub działające w ramach
wykonywania władzy publicznej również mogą gromadzić dane osobowe w ramach dostępu do
poszczególnych budynków lub pomieszczeń odpowiednio do zd. 1 i 2.
Część 2
Regulacje dotyczące poszczególnych obszarów
§6
Ogólne ograniczenie kontaktów
(1) 1Wspólne przebywanie w przestrzeni publicznej, prywatnie użytkowanych pomieszczeniach oraz
prywatnie użytkowanych nieruchomościach gruntowych jest dozwolone tylko
1.

na terenie powiatów i miast na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się
między 50 a 100, z osobami należącymi do tego samego gospodarstwa domowego oraz z osobami
należącymi do dwóch innych gospodarstw domowych, o ile w spotkaniu nie będzie uczestniczyć łącznie
więcej niż dziesięć osób,

2.

na terenie powiatów i miast na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym nie
przekroczy wartości 50, w grupach liczących maksymalnie dziesięć osób.

BayMBl. 2021 Nr. 384

5. Juni 2021

2Do

dopuszczalnej liczby osób nie wlicza się dzieci poniżej 14. roku życia należących do tych gospodarstw
domowych.
3Zasady

dotyczące spotkań, które odbywają się wyłącznie pomiędzy osobami należącymi do tego samego
gospodarstwa domowego, wyłącznie pomiędzy małżonkami albo partnerami życiowymi lub wyłącznie w celu
wykonania prawa do opieki i kontaktów z dzieckiem, pozostają bez zmian.
(2) Przepisy Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych COVID-19 stosuje
się odpowiednio do osób zaszczepionych i ozdrowieńców.
(3) Ust. 1 nie dotyczy zawodowych i służbowych czynności ani czynności wolontariackich w
korporacjach i instytucjach prawa publicznego, do wykonania których koniecznie niezbędna jest współpraca
kilku osób.
§7
Publiczne i prywatne imprezy okolicznościowe, wydarzenia
(1) 1Organizowanie imprez publicznych ze szczególnej okazji i z udziałem od początku wyraźnie
ograniczonego i zaproszonego kręgu osób jest dozwolone
1.

w powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się w
zakresie między 50 a 100, pod warunkiem obecności maksymalnie 25
osób w zamkniętych pomieszczeniach i do 50 osób na świeżym powietrzu, a

2.

w powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym nie przekroczy
wartości 50, pod warunkiem obecności maksymalnie 50
osób w zamkniętych pomieszczeniach i do 100 osób na świeżym powietrzu,

wliczając w to każdorazowo osoby zaszczepione i ozdrowieńców. 2W powiatach i miastach na prawach
powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się w zakresie między 50 a 100, uczestnicy
imprezy muszą dysponować odpowiednim dokumentem potwierdzającym brak zakażenia w rozumieniu § 4.
(2) Ust. 1 stosuje się odpowiednio do imprez prywatnych organizowanych ze szczególnej okazji i z
udziałem od początku ograniczonego i zaproszonego kręgu osób, jak imprezy urodzinowe, wesela lub
chrzciny i spotkania klubowe, z tym zastrzeżeniem, że do wskazanych limitów osób zgodnie z § 8 ust. 2
SchAusnahmV nie wlicza się osób zaszczepionych i ozdrowieńców.
(3) W pozostałym zakresie zabrania się organizacji imprez, zgromadzeń innych niż wskazanych w
§ 9, zbiorowisk oraz uroczystości publicznych na terenie całego kraju związkowego. (4) Organizowanie
wydarzeń w miejscach i na terenach publicznych jest zakazane.
§8
Nabożeństwa, zgromadzenia wspólnot wyznaniowych
Publicznie dostępne nabożeństwa w kościołach, synagogach i meczetach oraz zgromadzenia innych
wspólnot wyznaniowych są we wszystkich obszarach w myśl § 1 ust. 1 zd. 1 i 2 dozwolone pod warunkiem
przestrzegania poniższych wytycznych:
1.

W budynkach dopuszczalna maksymalna liczba uczestników, wliczając w to osoby zaszczepione i
ozdrowieńców, zależy od liczby dostępnych miejsc, które są oddalone od innych miejsc o minimum
1,5 metra.

2.

Należy utrzymywać minimalny odstęp wynoszący 1,5 metra od osób, które nie są zaszczepione lub nie
są ozdrowieńcami, jeśli nie należą do własnego gospodarstwa domowego.

3.

Wymóg noszenia masek FFP2 obowiązuje odwiedzających wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

4.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym przekroczy
wartość 100, śpiew kongregacyjny jest zabroniony.

5.

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 właściwemu urzędowi administracji okręgowej.

6.

Nabożeństwa i zgromadzenia wspólnot wyznaniowych osiągające charakter dużych imprez są
zabronione.
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§9
Zgromadzenia w rozumieniu art. 8 Ustawy Zasadniczej (GG)
(1) 1W przypadku zgromadzeń w rozumieniu art. 8 Ustawy Zasadniczej (GG) organizowanych na
świeżym powietrzu pomiędzy wszystkimi uczestnikami musi być zapewniony minimalny odstęp wynoszący
1,5 metra; ponadto należy unikać jakiegokolwiek kontaktu fizycznego z innymi uczestnikami zgromadzenia
lub osobami trzecimi. 2Organy właściwe w rozumieniu art. 24 ust. 2 Bawarskiej Ustawy o zgromadzeniach
(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, wliczając w to osoby
zaszczepione i ozdrowieńców, i odbywa się w stałym miejscu.

3Uczestnicy

są zobowiązani do noszenia maseczek; powyższy nakaz nie obejmuje przewodniczących
zgromadzenia podczas przekazywania komunikatów, a także mówców podczas przemówień, jak
i uczestników prowadzących podczas zgromadzenia pojazd silnikowy w ruchu drogowym. 4Jeżeli warunki
wskazane w zdaniu 2 nie mogą być spełnione nawet mimo wprowadzonych ograniczeń, zgromadzenia
takiego należy zakazać.
(2) Zgromadzenia w rozumieniu art. 8 Ustawy Zasadniczej (GG) w zamkniętych pomieszczeniach są
dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących wytycznych:
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.

Maksymalna dopuszczalna liczba uczestników, wliczając w to osoby zaszczepione i ozdrowieńców, jest
zależna od liczby dostępnych miejsc z uwzględnieniem pkt 1.

3.

Uczestnicy są zobowiązani do noszenia masek FFP2; ust. 1 zd. 3 stosuje się odpowiednio.

4.

Organizator musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na żądanie właściwemu urzędowi
administracji okręgowej.

5.

Zgromadzenia, w przypadku których należy oczekiwać obecności ponad 100 uczestników, wliczając w to
osoby zaszczepione i ozdrowieńców, należy zgłaszać właściwemu urzędowi administracji okręgowej; art.
13 ust. 1 do 4 BayVersG stosuje się odpowiednio.
§ 10
Publiczne środki transportu, transport szkolny

1W przypadku przewozu osób środkami publicznego transportu lokalnego i dalekobieżnego, odpłatnego
lub zawodowego przewozu osób pojazdami silnikowymi, w tym również przewozu taksówkarskiego i przewozu
szkolnego, pasażerowie są zobowiązani do noszenia masek FFP2 w czasie przejazdu, jak i podczas
przebywania w jednej z należących do danego typu transportu jednostce. 2Personel kontroli i obsługi, o ile ma
kontakt z pasażerami, ma obowiązek nosić co najmniej maseczki medyczne.

§ 11
Szpitale, domy opieki
(1) 1Podczas odwiedzin pacjentów lub mieszkańców
1.

w szpitalach oraz placówkach opiekuńczych i rehabilitacyjnych, w których realizowana jest opieka
medyczna porównywalna do szpitalnej (placówki w myśl § 23 ust. 3 zd. 1 pkt 1 oraz 3 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 (PfleWoqG) na potrzeby realizacji intensywnej opieki
pozaklinicznej, w których zgodnie z § 23 ust. 6a Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG)
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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 odstępu

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,
przestrzegać go oraz przedłożyć na żądanie właściwemu urzędowi administracji okręgowej.
(2) W placówkach w rozumieniu ust. 1 zd. 1 pkt 2, 3 oraz 5 uzupełniająco stosuje się następujące
postanowienia:
1.

Odwiedzającym wolno umożliwić wstęp tylko pod warunkiem, że okażą odpowiedni dokument
potwierdzający brak zakażenia w rozumieniu § 4.

2.

W przypadku osób, które nie zostały zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami, oraz pracowników
mających kontakt z mieszkańcami obowiązuje wymóg noszenia masek FFP2; w przypadku pozostałych
osób obowiązuje nakaz noszenia maseczek medycznych.

3.

Plan ochrony i higieny w rozumieniu ust. 1 zd. 2 musi obejmować także plan testowania, który będzie
przewidywał w szczególności regularne poddawanie pracowników placówki testom pod kątem zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 – także z uwzględnieniem odsetka mieszkańców i pracowników, który
otrzymali już szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2; placówki mają obowiązek
zorganizowania wymaganych testów.

4.

W obszarach określonych w § 1 ust. 1 zd. 2 lub w przypadku występowania wzmożonej dynamiki
zakażeń właściwy urząd administracji okręgowej – z uwzględnieniem odsetka mieszkańców
i pracowników, którzy otrzymali już szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – ma
obowiązek zarządzić testowanie pracowników tych placówek pod kątem zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2 w co najmniej dwa różne dni tygodnia, w które pracownicy kierowani są do pracy.

(3) 1Podmioty świadczące opiekę ambulatoryjną i placówki świadczące częściowo stacjonarną opiekę
muszą regularnie, w miarę możliwości w trzy różne dni tygodnia, poddawać swoich pracowników testom na
obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w ramach dostępnych możliwości testowania. 2Pracowników tych
placówek obowiązuje nakaz noszenia masek FFP2 w ramach postanowień z zakresu bezpieczeństwa pracy,
o ile mają oni kontakt z osobami wymagającymi opieki.
(4) Towarzyszenie osobom umierającym jest w każdej chwili dozwolone.
§ 12
Sport
(1) 1Uprawianie sportu i organizowanie praktycznych zajęć sportowych jest dopuszczalne z
zastrzeżeniem poniższych ustępów:
1.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się w
zakresie między 50 a 100, dopuszcza się
a) uprawianie sportów każdego rodzaju bez limitu osób pod warunkiem okazania odpowiedniego
dokumentu potwierdzającego brak zakażenia w rozumieniu § 4, a także
b) uprawianie sportów bezkontaktowych w grupach liczących maksymalnie 10 osób, bądź na świeżym
powietrzu w grupach liczących maksymalnie 20 dzieci w wieku poniżej 14. roku życia bez
konieczności okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego brak zakażenia.

2.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym nie przekroczy
wartości 50, dopuszcza się uprawianie sportów każdego rodzaju bez limitu osób.

(2) 1W przypadku imprez sportowych na świeżym powietrzu dopuszcza się obecność widowni w
maksymalnej liczbie 500 osób, wliczając w to osoby zaszczepione i ozdrowieńców, pod warunkiem
wprowadzenia stałych miejsc siedzących. 2W budynkach dopuszczalna maksymalna liczba osób na widowni,
wliczając w to osoby zaszczepione i ozdrowieńców, zależy od liczby dostępnych miejsc, które są oddalone od
innych miejsc o minimum 1,5 metra. 3W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność
w ujęciu 7-dniowym mieści się w zakresie między 50 a 100, odwiedzający muszą okazać odpowiedni
dokument potwierdzający brak zakażenia w rozumieniu § 4. 4Dostęp do obiektu sportowego będą mieć
ponadto tylko osoby, których obecność jest niezbędna do realizacji współzawodnictwa, przeprowadzenia
treningu lub prowadzenia relacji medialnych.
(3) 1Prowadzenie boisk, szkół tańca, studiów fitness i innych obiektów sportowych oraz korzystanie
z nich jest dozwolone do celów określonych w ust. 1; maksymalna liczba osób równocześnie przebywających
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w tych obiektach nie może przekraczać liczby wskazanej w planie ramowym udostępnionym przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sportu i Integracji oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki. 2W obiektach
sportowych na czas braku uprawiania sportu obowiązuje wymóg noszenia masek FFP2; personel obiektów
sportowych jest zobowiązany do noszenia maseczek medycznych. 3§ 20 pozostaje bez zmian.
(4) 1Organizator ma obowiązek opracować 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 właściwemu urzędowi administracji okręgowej.
2Powyższy obowiązek nie dotyczy działalności sportowej organizowanej bez widowni na odkrytych obiektach
sportowych, o ile w zamkniętych pomieszczeniach dostępne będą wyłącznie oddzielne toalety (bez prysznica
i przebieralni).
§ 13
Obiekty rekreacyjne
(1) Działalność kolei linowych, żeglugi jeziornej i rzecznej w ruchu turystycznym, wycieczek miejskich,
turystycznych, górskich, kulturalnych i przyrodniczych z przewodnikiem, zwiedzanie jaskiń turystycznych i
kopalni z przewodnikiem oraz działalność turystycznych przewozów kolejowych i autokarowych podlega
następującym wytycznym:
1.

Osoba prowadząca taką działalność jest zobowiązana wdrożyć właściwe działania, które co do zasady
pozwolą na zachowanie pomiędzy pasażerami odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra.

2.

W zamkniętych pomieszczeniach, zamkniętych strefach pojazdów i kabinach pasażerowie mają
obowiązek nosić maski FFP2, a personel kontroli i obsługi, o ile ma kontakt z pasażerami, ma obowiązek
nosić maseczki.

3.

Osoba prowadząca 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 właściwemu urzędowi administracji okręgowej.

(2) Pasażerowie rejsów rzecznych muszą okazać odpowiedni dokument potwierdzający brak zakażenia
w rozumieniu § 4 podczas wchodzenia na pokład, jeśli następuje na terenie Bawarii, oraz w dniu zejścia na
ląd.
(3) Do parków rozrywki, sal zabaw i podobnych stacjonarnych obiektów rekreacyjnych, zakładów
kąpielowych, basenów hotelowych, term, centrów wellness, saun, solariów, salonów gier, kasyn i punktów
bukmacherskich ust. 1 stosuje się odpowiednio z następującymi uzupełniającymi zastrzeżeniami:
1.

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

2.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się w
zakresie między 50 a 100, odwiedzający muszą okazać odpowiedni dokument potwierdzający brak
zakażenia w rozumieniu § 4.

3.

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

(4) Domy publiczne, agencje towarzyskie, kluby, dyskoteki, pozostałe miejsca rozrywki i podobne
obiekty rekreacyjne są zamknięte.
§ 14
Zakłady handlowe i usługowe, targowiska
(1) 1W odniesieniu do sklepów detalicznych i hurtowni oraz zakładów usługowych i rzemieślniczych,
w których następuje przepływ klientów, obowiązują następujące zasady:
1.

Osoba prowadząca taką działalność jest zobowiązana wdrożyć właściwe działania,
a) które co do zasady pozwolą na zachowanie pomiędzy klientami odstępu minimalnego wynoszącego
1,5 metra i
b) dzięki którym liczba klientów równocześnie obecnych w sklepie nie będzie większa niż jeden klient na
10 m2 powierzchni sprzedażowej dla pierwszych 800 m2 , a także nie większa niż jeden klient na
20 m2 powierzchni sprzedażowej, licząc od przekroczenia powierzchni 800 m2.

2.

W pomieszczeniach sprzedażowych, na terenie sprzedaży, w wejściach i poczekalniach przed
pomieszczeniami sprzedażowymi oraz na przynależnych parkingach personel ma obowiązek noszenia
maseczek, a klienci i osoby towarzyszące mają obowiązek noszenia masek FFP2; jeżeli w obszarze kas
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i lad sklepowych zamocowane zostały przezroczyste lub inne właściwe ścianki ochronne gwarantujące
skuteczną ochronę przed zakażeniem, personel nie musi nosić maseczek.
3.
2W

Osoba prowadząca taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na
żądanie właściwemu urzędowi administracji okręgowej.
przypadku centrów handlowych obowiązują następujące zasady:

1.

W odniesieniu do poszczególnych sklepów obowiązują wytyczne zamieszczone w zdaniu 1.

2.

Do centrów handlowych zastosowanie ma zd. 1 z tym zastrzeżeniem, że dozwolona maksymalna liczba
klientów mierzona jest według łącznej powierzchni centrum handlowego dostępnej dla klientów, a plan
ochrony i higieny musi uwzględniać pełny przepływ klientów w centrum handlowym.

(2) 1Świadczenie usług wymagających przebywania w pobliżu klienta i korzystanie z nich jest dozwolone
pod warunkiem dochowania warunków określonych w ust. 1 i z tym zastrzeżeniem, że pracownicy są
zobowiązani do noszenia maseczek medycznych. 2Wymóg noszenia masek FFP2 nie obowiązuje, gdy nie
pozwala na nie charakter świadczonej usługi. 3Usługodawca ma obowiązek gromadzić dane kontaktowe
zgodnie z wytycznymi określonymi w § 5.
(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 masek FFP2 nie obowiązuje, gdy nie pozwala na nie
charakter świadczonej usługi.
2Dalej idące obowiązki noszenia maseczek medycznych obowiązują bez zmian.
(4) 1Organizowane mogą być bazary i inne targowiska trudniące się sprzedażą towarów na świeżym
powietrzu, jeżeli nie mają charakteru festynu i nie powodują dużych przepływów odwiedzających. 2Ust. 1 zd.
1 stosuje się do ich organizatorów odpowiednio, z zastrzeżeniem obowiązku opracowania planu ochrony i
higieny na podstawie planu ramowego udostępnionego przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii
oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki.
§ 15
Branża gastronomiczna
(1) Oferowanie usług gastronomicznych na świeżym powietrzu i w zamkniętych pomieszczeniach jest
dozwolone pod warunkiem przestrzegania poniższych wytycznych:
1.

Usługi gastronomiczne można oferować wyłącznie w godzinach pomiędzy 5:00 a 24:00.

2.

Osoba prowadząca taką działalność musi zadbać o utrzymanie pomiędzy wszystkimi gośćmi
nienależącymi do kręgu osób wskazanego w § 6 ust. 1 minimalnego odstępu wynoszącego 1,5 metra.

3.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się w
zakresie między 50 a 100, goście należący do różnych gospodarstw domowych, a zasiadający przy
jednym stoliku muszą okazać odpowiedni dokument potwierdzający brak zakażenia w rozumieniu § 4.

4.

W budynkach i zamkniętych pomieszczeniach w odniesieniu do personelu, o ile ma kontakt z gośćmi,
obowiązuje wymóg noszenia maseczek, a w odniesieniu do gości, którzy nie pozostają przy stoliku,
obowiązuje wymóg noszenia masek FFP2.

5.

Osoba prowadząca taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny na podstawie planu
ramowego udostępnionego przez właściwe ministerstwa w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i
Opieki oraz przedłożyć go na żądanie właściwemu urzędowi administracji okręgowej.

6.

Osoba prowadząca taką działalność ma obowiązek gromadzić dane kontaktowe gości zgodnie z
wytycznymi określonymi w § 5.

(2) 1Działalność czysto wyszynkowa wymagająca zezwolenia zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2
Ustawy o prowadzeniu restauracji jest dozwolona pod warunkiem prowadzenia jej wyłącznie na świeżym
powietrzu. 2Ust. 1 stosuje się odpowiednio.
(3) 1Dopuszczalna jest działalność oparta na dostawie i odbiorze posiłków i napojów na wynos. 2W
budynkach i zamkniętych pomieszczeniach w odniesieniu do personelu, o ile ma kontakt z klientami,
obowiązuje wymóg noszenia maseczek, a w odniesieniu do klientów obowiązuje wymóg noszenia masek
FFP2. 3Posiłków i napojów zakupionych na wynos nie wolno spożywać w miejscu nabycia ani w jego
najbliższym otoczeniu.
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§ 16
Branża noclegowa
Usługi noclegowe mogą być oferowane przez hotele, obiekty noclegowe, zielone szkoły, schroniska
młodzieżowe, place kempingowe i wszelkie inne noclegownie prowadzone w ramach działalności
gospodarczej oraz za wynagrodzeniem pod warunkiem spełnienia poniższych wytycznych:
1.

Każdy nocujący gość bez względu na wartość zapadalności w ujęciu 7-dniowym musi w momencie
swojego przybycia okazać na miejscu odpowiedni dokument potwierdzający brak zakażenia w
rozumieniu § 4.

2.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się w
zakresie między 50 a 100, goście mają dodatkowo obowiązek dostarczać co każde 48 godzin
odpowiedni dokument potwierdzający brak zakażenia w rozumieniu § 4.

3.

Goście mogą być ulokowani w jednym pokoju lub w jednej części mieszkalnej tylko z zastrzeżeniem
ograniczeń kontaktów wskazanych w § 6.

4.

Osoba prowadząca taką działalność ma obowiązek wdrożyć odpowiednie działania, dzięki którym
pomiędzy gośćmi nieulokowanymi w jednym pokoju lub jednej części mieszkalnej oraz pomiędzy gośćmi
a personelem będzie co do zasady utrzymany minimalny odstęp wynoszący 1,5 metra.

5.

W odniesieniu do personelu, o ile ma kontakt z gośćmi, oraz w odniesieniu do gości, którzy nie
przebywają przy stoliku w strefie restauracyjnej lub w swojej części mieszkalnej, obowiązuje wymóg
noszenia maseczek; § 14 ust. 1 zd. 1 pkt 2 cz. zd. 2 stosuje się odpowiednio.

6.

Osoba prowadząca 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 właściwemu urzędowi
administracji okręgowej.

7.

Osoba prowadząca taką działalność ma obowiązek gromadzić dane kontaktowe gości zgodnie z
wytycznymi określonymi w § 5.
§ 17
Konferencje, kongresy, targi

(1) W odniesieniu do konferencji, kongresów i podobnych imprez stosuje się odpowiednio § 25 ust. 1, z
zastrzeżeniem obowiązku opracowania planu ramowego przez Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju i Energii
oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki.
(2) Organizowanie targów i podobnych imprez jest zabronione.
§ 18
Noclegi firmowe
1W przypadku przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych zatrudniających co najmniej 50 osób, które są
kwaterowane w zbiorowych obiektach zakwaterowania lub w zakładowych bądź najmowanych obiektach
noclegowych, właściwy urząd administracji okręgowej może zarządzić działania na rzecz ochrony i higieny,
które w jednostkowym przypadku są konieczne z punktu widzenia ochrony przed chorobami zakaźnymi.
2Osoby prowadzące taką działalność są odpowiedzialne za przestrzeganie działań na rzecz ochrony i higieny,
a także za poddawanie ich regularnej kontroli i dokumentacji.

§ 19
Egzaminy
1Przeprowadzanie egzaminów jest dozwolone z zastrzeżeniem specjalnych regulacji 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.

§ 20
Szkolnictwo
(1) 1Organizowanie lekcji i innych zajęć szkolnych w rozumieniu Bawarskiej Ustawy o wychowaniu
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i edukacji (BayEUG), opieki pozalekcyjnej w szkołach oraz zajęć lekcyjnych i nauczania w Państwowym
Instytucie Kształcenia Nauczycieli Specjalistów (Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern) i
w Państwowym Instytucie Kształcenia Nauczycieli Specjalistów ds. Adaptacji Uczniów (Staatsinstitut für die
Ausbildung von Förderlehrern) jest dopuszczalne z zastrzeżeniem § 28b ust. 3 Ustawy o zapobieganiu
chorobom zakaźnym (IfSG) wyłącznie pod warunkiem uwzględnienia poniższych ograniczeń:
1.

Jeśli podczas zajęć stacjonarnych nie jest możliwe zachowanie stałego i bezwzględnego odstępu
minimalnego wynoszącego 1,5 metra, wówczas w powiatach i miastach na prawach powiatu, w których
zapadalność w ujęciu 7-dniowym
mieści się w zakresie między 50 a 165, odbywa się nauczanie hybrydowe, w tym przypadku zatem
również na obszarach wskazanych w § 1 ust. 1 zd. 2.

2.

Na obszarach wskazanych w § 1 ust. 1 zd. 2, w drodze odstępstwa od § 28b ust. 3 Ustawy o
zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) w klasie 4. na szczeblu nauczania podstawowego, w klasie 11.
szkół średnich oraz techników, a także w innych ostatnich klasach oraz w przypadku zajęć praktycznej
nauki zawodu w szkołach zawodowych, które mogą być realizowane wyłącznie w specjalnie
wyposażonych pomieszczeniach lub warunkach praktycznych, odbywa się nauczanie stacjonarne pod
warunkiem stałego i bezwzględnego zachowania odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra; w
pozostałych przypadkach realizowane jest nauczanie hybrydowe.

3.

Na terenie szkoły, podczas korzystania z opieki pozalekcyjnej, opieki nad dziećmi w sytuacjach
awaryjnych oraz bez uszczerbku dla wymogów określonych w § 19 podczas szkolnych egzaminów
końcowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek w myśl postanowień § 3 i zastrzeżeniem poniższych
wytycznych:
a) W odniesieniu do
aa) nauczycieli i
bb) uczniów od klasy 5
obowiązuje wymóg noszenia maseczek medycznych.
b) Poza § 3 obowiązują także następujące wyjątki:
aa) podczas zajęć sportowych,
bb) w odniesieniu do uczniów
aaa) po wyrażeniu zgody przez personel nadzorujący w przypadku zaistnienia
bezwzględnej konieczności z przyczyn pedagogiczno-dydaktycznych lub
organizacyjnych leżących po stronie szkoły,
bbb) podczas wietrzenia uderzeniowego klas lub świetlic, a także przejściowo na
zewnątrz na świeżym powietrzu,
cc) w odniesieniu do personelu administracyjnego szkoły po zajęciu danego stanowiska pracy w
przypadku braku obecności dalszych osób.

4.

Szkoły oraz podmioty świadczące opiekę pozalekcyjną lub opiekę nad dziećmi w sytuacjach awaryjnych
muszą w odniesieniu do wszystkich aktywności odbywających się na terenie szkoły opracować plan
ochrony i higieny na podstawie udostępnionego im przez Ministerstwo Oświaty i Kultury oraz
Ministerstwo Zdrowia i Opieki planu higieny (ramowy plan higieny) oraz przedłożyć go na żądanie
właściwemu urzędowi administracji okręgowej.

2Regulacje

dotyczące opieki nad dziećmi w sytuacjach awaryjnych są wydawane przez właściwe
ministerstwo.
(2) 1Udział uczniów w zajęciach stacjonarnych oraz okresach nauki stacjonarnej w przypadku systemu
hybrydowego, jak i korzystanie z opieki pozalekcyjnej oraz opieki w sytuacjach awaryjnych jest dopuszczalne
wyłącznie pod warunkiem, że dwa razy w tygodniu uczniowie przedstawią odpowiedni dokument
potwierdzający brak zakażenia w rozumieniu § 4 z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowy test lub test
samodzielny wykonany w szkole został wykonany maksymalnie na 48 godzin przed rozpoczęciem danego
dnia nauki szkolnej; § 4 pkt 2 i 4 nie stosuje się. 2Jeśli testy wykonywane są w szkole, szkoła przetwarza ich
wyniki w celach określonych w zdaniu 1, a na wniosek również na potrzeby użycia ich jako odpowiedniego
dokumentu potwierdzającego brak zakażenia do celów pozaszkolnych; nie następuje przekazywanie danych
podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem obowiązków raportowania wynikających z Ustawy o zapobieganiu
chorobom zakaźnym (IfSG). 3Wynik testu przechowywany jest przez maksymalnie 14 dni. 4W przypadku
uczniów o specjalnych potrzebach pedagogiczno-opiekuńczych Bawarskie Ministerstwo Oświaty i Kultury
może ogłosić wyjątki od powyższych przepisów. 5W odniesieniu do personelu nauczycielskiego
i administracyjnego szkoły w zakresie ich prac w pomieszczeniach szkolnych zd. 1 do 3 stosuje się
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odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalne jest wykonanie testu samodzielnego także poza szkołą
i bez nadzoru pod warunkiem, że dana osoba zapewni, iż wynik testu był negatywny; jeżeli wynik testu ma
zostać użyty do celów pozaszkolnych, test samodzielny musi zostać przeprowadzony w szkole pod
nadzorem.
§ 21
Oferty opieki dziennej nad dziećmi
(1) 1Prowadzenie dziennych placówek dla dzieci, punktów opieki dziennej, placówek dziennej opieki
wakacyjnej oraz placówek zorganizowanych zajęć dla dzieci dopuszczalne jest pod poniższymi warunkami:
1.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się
w zakresie między 50 a 165, dopuszczalne jest otwieranie placówek tylko pod warunkiem, że opieka
prowadzona jest w stałych grupach (ograniczenie normalnego trybu funkcjonowania); dotyczy to również
obszarów wskazanych w § 1 ust. 1 zd. 2; dalej idące ograniczenia w myśl § 28b ust. 3 Ustawy o
zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) w odniesieniu do obszarów, w których zapadalność w ujęciu 7dniowym przekracza wartość 165, pozostają bez zmian.

2.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym nie przekroczy
wartości 50, dopuszczalne jest otwieranie placówek.

2Podmioty

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 właściwemu urzędowi administracji
okręgowej; należy przy tym uwzględnić wymogi wynikające ze specyfiki placówki oraz warunki lokalne.
(2) 1W odniesieniu do poradni 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 planu ramowego oraz przedłożyć go na żądanie
właściwemu urzędowi administracji okręgowej. 2Należy przy tym uwzględnić wymogi wynikające ze specyfiki
placówki oraz warunki lokalne.
(3) 1Uczniowie mogą korzystać z opieki w rozumieniu ust. 1 do 2 tylko pod warunkiem, że wykonają test
pod kątem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zgodnie z wymogami obowiązującymi w odniesieniu do
nauczania stacjonarnego. 2Jeżeli tego samego dnia nie są już spełnione warunki udziału w nauczaniu
stacjonarnym albo korzystania z opieki w sytuacjach awaryjnych zgodnie z § 20 ust. 2, to § 20 ust. 2 stosuje
się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w miejsce szkoły wstępuje placówka opieki.
(4) Podmioty prowadzące dzienne placówki dla dzieci i placówki dziennego pobytu z poradnią
pedagogiki leczniczej oraz opiekunowie dzienni mają obowiązek w odniesieniu do każdego dziecka, które nie
rozpoczęło jeszcze nauki szkolnej, w każdym tygodniu opieki zaoferować wykonanie dwóch testów w
kierunku stwierdzenia bezpośrednio obecności koronawirusa SARS-CoV-2 albo umożliwić bezpłatnie odbiór
dwóch testów samodzielnych w aptekach.
§ 22
Edukacja pozaszkolna
(1) 1Zajęcia z zakresu zawodowego kształcenia, doskonalenia i dokształcania mogą być prowadzone
w formie stacjonarnej wyłącznie w przypadku zachowania pomiędzy wszystkimi uczestnikami minimalnego
odstępu wynoszącego 1,5 metra. 2Jeśli bezwzględne zachowanie minimalnego odstępu nie jest możliwe,
obowiązuje nakaz noszenia maseczek, w szczególności w strefach ruchu i spotkań. 3§ 19 zd. 2 stosuje się
odpowiednio. 4Osoba prowadząca taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny i przedłożyć go na
żądanie właściwemu urzędowi administracji okręgowej. 5Powyższe nie wpływa na dopuszczalność
prowadzenia zajęć zgodnie z § 20 ust. 1 zd. 2 Jedenastego Bawarskiego Rozporządzenia o zapobieganiu
chorobom zakaźnym w brzmieniu obowiązującym na dzień 21 lutego 2021 r. w odniesieniu do ostatnich
roczników szkół zawodowych.
(2) 1 zd. 1 do 4 stosuje się odpowiednio do świadczenia usług z zakresu kształcenia osób dorosłych
w myśl Bawarskiej Ustawy o wspieraniu edukacji osób dorosłych (BayEbFöG), a także podobnych usług
świadczonych przez inne podmioty, jak i pozostałych pozaszkolnych ofert edukacyjnych. 2W drodze
odstępstwa od zdania 1, dopuszcza się prowadzenie zajęć stacjonarnych w szkołach dla psów pod
warunkiem spełnienia warunków określonych w ust. 1 zd. 1 do 4 w powiatach i miastach na prawach powiatu,
w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym nie przekroczy wartości 165.
(3) W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nauczanie stacjonarne może odbywać się również na
wskazanych w § 1 ust. 1 zd. 2 obszarach obejmujących kształcenie praktyczne, które może być realizowane
wyłącznie w specjalnie wyposażonych pomieszczeniach lub warunkach praktycznych, pod warunkiem
zachowania stałego i bezwzględnego odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra oraz dostarczania przez
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uczestników dwa razy w tygodniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego brak zakażenia w rozumieniu
§ 4.
(4) Prowadzenie lekcji gry na instrumencie oraz lekcji śpiewu w formie stacjonarnej jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem spełnienia poniższych wytycznych:
1.

możliwe jest zachowanie stałego i bezwzględnego odstępu minimalnego wynoszącego 1,5 metra; w
przypadku korzystania z instrumentów dętych oraz śpiewu konieczne jest zachowanie dalszego odstępu
minimalnego wynoszącego 2 metry w kierunku, w jakim dokonuje się gry na instrumencie dętym i
śpiewu;

2.

personel prowadzący zajęcia ma obowiązek nosić maseczki medyczne w ramach postanowień z zakresu
bezpieczeństwa pracy, w odniesieniu do uczniów obowiązuje nakaz noszenia masek FFP2; powyższe
obowiązki nie mają zastosowania tylko w zakresie i na czas, w jakim ćwiczenia muzyczne uniemożliwiają
noszenie maseczek;

3.

osoba prowadząca taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na
żądanie właściwemu urzędowi administracji okręgowej.

(5) 1W przypadku teoretycznych zajęć nauki jazdy, szkoleń dokształcających, zajęć kwalifikacyjnych
oraz teoretycznych egzaminów nauki jazdy personel prowadzący zajęcia ma obowiązek nosić maseczki
medyczne, natomiast w pozostałych przypadkach przewidziany jest obowiązek noszenia masek FFP2; ust. 1
zd. 1 oraz 4 stosuje się odpowiednio. 2W przypadku praktycznych zajęć nauki jazdy oraz praktycznych
egzaminów nauki jazdy personel prowadzący zajęcia ma obowiązek nosić maski FFP2; ten sam nakaz ma
zastosowanie także do pozostałych osób znajdujących się w pojeździe.
(6) W odniesieniu do praktycznych zajęć sportowych stosuje się § 12.
§ 23
Szkolnictwo wyższe
1Organizowanie zajęć stacjonarnych na uczelniach wyższych jest dopuszczalne pod warunkiem
spełnienia poniższych zasad:

1.

W budynkach dopuszczalna maksymalna liczba uczestników, wliczając w to osoby zaszczepione i
ozdrowieńców, zależy od liczby dostępnych miejsc, które są oddalone od innych miejsc o minimum
1,5 metra.

2.

Na terenie uczelni obowiązuje nakaz noszenia masek FFP2; pracownicy są zobowiązani do noszenia
maseczek medycznych do momentu zajęcia swojego stanowiska pracy – pod warunkiem braku
obecności innych osób.

3.

Uczestnicy zajęć muszą dwa razy w tygodniu dostarczyć odpowiedni dokument potwierdzający brak
zakażenia w rozumieniu § 4 i co do zasady utrzymywać odstęp minimalny wynoszący 1,5 metra; w
przypadku wykonywania testów na uczelni, § 20 ust. 2 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4.

Uczelnia wyższa musi opracować plan ochrony i higieny oraz przedłożyć go na żądanie właściwemu
urzędowi administracji okręgowej.

2W

obszarach, o których mowa w § 1 ust. 1 zd. 2, dopuszcza się organizowanie wydarzeń dla studentów
bezpośrednio przed zakończeniem studiów albo przed egzaminami częściowymi powiązanymi z
zakończeniem nauki, jak i zajęć z zakresu praktycznego i artystycznego kształcenia, które mogą być
realizowane wyłącznie w specjalnie wyposażonych pomieszczeniach lub warunkach praktycznych, pod
warunkiem przestrzegania wytycznych ze zdania 1.
§ 24
Biblioteki, archiwa
1.

Biblioteki i archiwa mogą być otwarte pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 14 ust. 1 zd.
§ 25
Kultura

(1) 1Organizowanie wydarzeń kulturalnych w teatrach, operach, salach koncertowych, kinach, na
scenach i w innych przeznaczonych do tego celu miejscach jest dozwolone pod warunkiem spełnienia
poniższych warunków:
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1.

W budynkach dopuszczalna maksymalna liczba uczestników, wliczając w to osoby zaszczepione i
ozdrowieńców, zależy od liczby dostępnych miejsc, które są oddalone od innych miejsc o minimum
1,5 metra.

2.

Na świeżym powietrzu dopuszcza się obecność maksymalnie 500 odwiedzających, wliczając w to osoby
zaszczepione i ozdrowieńców, pod warunkiem wprowadzenia stałych miejsc siedzących.

3.

Na całym obszarze wydarzenia należy co do zasady utrzymywać odstęp minimalny wynoszący
1,5 metra.

4.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się w
zakresie między 50 a 100, odwiedzający muszą okazać odpowiedni dokument potwierdzający brak
zakażenia w rozumieniu § 4.

5.

Osoba prowadząca taką działalność musi opracować plan ochrony i higieny na podstawie
udostępnionego przez Ministerstwo Nauki i Kultury oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki planu ramowego
oraz przedłożyć go na żądanie właściwemu urzędowi administracji okręgowej; w przypadku działalności
kin plan ochrony i higieny należy opracować na podstawie planu ramowego udostępnionego przez
Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki.

6.

Organizator musi gromadzić dane kontaktowe odwiedzających zgodnie z wytycznymi § 2.

2Do

ofert gastronomicznych zastosowanie ma § 15.

(2) Ust. 1 zd. 1 pkt 1, 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do muzeów, wystaw, miejsc pamięci, obiektów
Bawarskiego Zarządu nad Państwowymi Zamkami, Ogrodami i Jeziorami oraz podobnych obiektów
kulturalnych, jak i ogrodów zoologicznych oraz botanicznych.
(3) W przypadku muzycznych lub kulturalnych prób dla zespołów amatorskich maksymalna liczba osób
w nich uczestniczących zależy od wielkości udostępnionego pomieszczenia, w którym możliwe jest
utrzymanie bezwzględnego odstępu minimalnego wskazanego w planie ramowym Ministerstwa Nauki i
Kultury oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki.
§ 26
Zakaz spożywania alkoholu
1Zabronione jest spożywanie alkoholu w publicznych miejscach ruchu w centrach miast oraz
w pozostałych miejscach publicznych na świeżym powietrzu, w których na ciasnej przestrzeni gromadzą się
ludzie albo przebywają dłużej niż tylko przejściowo. 2Właściwe urzędy administracji okręgowej mają
obowiązek każdorazowo wyznaczyć konkretne lokalizacje.

Część 3
Przepisy końcowe
§ 27
Zarządzenia uzupełniające, wyjątki
(1) Dalej idące lub uzupełniające zarządzenia organów, które odpowiadają lokalnie za wykonanie
obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG), odnoszące się do
postanowień niniejszego rozporządzenia lub wydanych na jego podstawie planów ochrony i higieny pozostają
bez zmian.
(2) 1Zezwolenia specjalne mogą zostać wydane w jednostkowym przypadku przez właściwy urząd
administracji okręgowej na wniosek, jeśli jest to dopuszczalne z punktu widzenia ochrony przed chorobami
zakaźnymi.
2Zezwolenia specjalne dotyczące ogólnego kręgu osób albo ogólnego typu przypadków mogą być wydawane
pod warunkiem zachowania wymogów określonych w zd. 1 i tylko w porozumieniu z właściwym rządem.
3Przy podejmowaniu decyzji w myśl zdania 1 i 2 uwzględniony może zostać również stosunek lokalnie
ograniczonego rozwoju infekcji do ogólnej sytuacji zakażeń panującej w danej jednostce terytorialnej.
§ 28
Wykroczenia
Wykroczenie w rozumieniu § 73 ust. 1a pkt 24 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG)
popełnia ten, kto w sposób umyślny lub nieumyślny
1.

wbrew § 5 zd. 1 pkt 2 podaje nieprawidłowe dane kontaktowe,
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2.

wbrew § 6 ust. 1 przebywa z innymi osobami,

3.

wbrew § 7 ust. 1 do 3 lub § 9 ust. 2 organizuje imprezę lub zgromadzenie, wbrew § 9 ust. 2 pkt 4, będąc
organizatorem, nie jest w stanie przedłożyć planu ochrony i higieny bądź wbrew § 7 lub § 9 ust. 1 zd. 1
uczestniczy w imprezie lub zgromadzeniu,

4.

wbrew § 7 ust. 4 organizuje imprezy w miejscach lub terenach publicznych,

5.

wbrew § 9 ust. 1 zd. 3 lub § 9 ust. 2 pkt 3, biorąc udział w zgromadzeniu, nie dopełnia obowiązku
noszenia maseczki,

6.

wbrew § 3 ust. 4, §§ 8, 10 do 16, będąc pracownikiem, odwiedzającym, klientem, osobą towarzyszącą
lub gościem, nie dopełnia obowiązku noszenia maseczki albo maski FFP2,

7.

wbrew § 11, prowadząc placówkę, nie jest w stanie przedłożyć planu ochrony i higieny,

8.

wbrew § 12 ust. 1 lub 3 uprawia sport bądź prowadzi praktyczne zajęcia sportowe, wbrew § 12 ust. 2
zezwala na obecność widowni, wbrew § 12 ust. 3 prowadzi hale sportowe, boiska, szkoły tańca, studia
fitness lub inne obiekty sportowe bądź z nich korzysta,

9.

wbrew § 13 ust. 1, 3 i 4 prowadzi placówki lub wbrew § 13 ust. 1 organizuje wycieczki turystyczne,

10. wbrew § 14 otwiera lokale, w których następuje przepływ klientów, albo organizuje targowisko lub, będąc
osobą posiadającą lokal, punkt sprzedaży na targowisku, centrum handlowe lub gabinet, nie przestrzega
wskazanych w tym paragrafie obowiązków lub nie dba o to, by personel przestrzegał obowiązku
noszenia maseczek albo maseczek medycznych lub jako organizator targowiska nie przestrzega
wskazanych w tym paragrafie obowiązków,
11. wbrew § 15 otwiera lub prowadzi lokal gastronomiczny bez przestrzegania wskazanych w tym paragrafie
obowiązków lub nie dba o to, by personel przestrzegał obowiązku noszenia maseczek,
12. wbrew § 16 udostępnia oferty noclegowe bez przestrzegania wskazanych w tym paragrafie obowiązków
lub nie dba o to, by personel przestrzegał obowiązku noszenia maseczek,
13. wbrew § 17 organizuje konferencje, kongresy lub targi,
14. wbrew § 18 jako osoba prowadząca 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 § 19 przeprowadza egzaminy,
16. wbrew § 20 prowadzi szkoły prywatne w rozumieniu art. 90 i dalszych Bawarskiej Ustawy o nauczaniu i
wychowaniu (BayEUG) bez przestrzegania obowiązków wskazanych w § 20 ust. 1 lub nie zadba o
przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek w myśl § 20 ust. 1
pkt 3 w takiej szkole, lub kto wbrew § 20 ust. 2 zd. 3, będąc opiekunem prawnym, w sposób
systematyczny i uporczywy nie dba o przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek,
17. wbrew § 21 otwiera lub prowadzi dzienną placówkę dla dzieci, punkt opieki dziennej, poradnię
pedagogiki leczniczej, placówkę dziennej opieki wakacyjnej lub placówkę zorganizowanych zajęć dla
dzieci,
18. wbrew § 22 świadczy usługi edukacyjne, udziela lekcji gry na instrumencie lub śpiewu bądź prowadzi
lekcje nauki jazdy,
19. wbrew § 25 ust. 1 organizuje wydarzenia kulturalne lub wbrew § 25 ust. 2 prowadzi wskazane w tym
paragrafie placówki,
20. wbrew § 26 spożywa alkohol.
§ 28a
Zmiany 13. Bawarskiego Rozporządzenia o zapobieganiu chorobom zakaźnym
Niniejsze 13. Bawarskie Rozporządzenie o zapobieganiu chorobom zakaźnym (13. BayIfSMV) z dnia 5
czerwca 2021 r. (Bawarski Zbiór Prawny 2126-17-G) zostaje zmienione w następujący sposób:
1.

W § 20 ust. 1 zd. 1 pkt 1 informacja „50” zostaje zastąpiona informacją „100”.

2.

§ 21 ust. 1 zd. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1Prowadzenie dziennych placówek dla dzieci, punktów opieki dziennej, placówek dziennej opieki
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wakacyjnej oraz placówek zorganizowanych zajęć dla dzieci dopuszczalne jest pod poniższymi
warunkami:
1.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym mieści się
w zakresie między 100 a 165, a tym samym na obszarach wskazanych w § 1 ust. 1 zd. 2, dopuszczalne
jest otwieranie placówek, lecz tylko pod warunkiem, że opieka prowadzona jest w stałych grupach
(ograniczenie normalnego trybu funkcjonowania); dalej idące ograniczenia w myśl § 28b ust. 3 Ustawy o
zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) w odniesieniu do obszarów, w których zapadalność w ujęciu 7dniowym przekracza wartość 165, pozostają bez zmian.

2.

W powiatach i miastach na prawach powiatu, w których zapadalność w ujęciu 7-dniowym nie przekroczy
wartości 100, dopuszczalne jest otwieranie placówek”.
§ 29
Wejście w życie, utrata mocy obowiązującej

1Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 7 czerwca 2021 r. i przestaje obowiązywać z upływem
4 lipca 2021 r.
2W drodze odstępstwa od zdania 1, § 28a wchodzi w życie w dniu 21 czerwca 2021 r.

Monachium, 5 czerwca 2021 r.
Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Klaus Holetschek, Minister
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