
(15. BayIfSMV) Cea de-a cincisprezecea Ordonanță bavareză privind măsurile de protecție împotriva 
infecțiilor (15. BayIfSMV) din 23 noiembrie 2021 (BayMBl. nr. 816) BayRS 2126-1-19-G (§§ 1–18) 

A cincisprezecea Ordonanță privind măsurile de protecție 
împotriva infecțiilor  

(15. BayIfSMV)[1]  

din 23 noiembrie 2021  
(BayMBl. nr. 816)  

BayRS 2126-1-19-G 
Citat integral conform RedR: A cincisprezecea Ordonanță bavareză privind măsurile de protecție împotriva 
infecțiilor (15. BayIfSMV) din 23 noiembrie 2021 (BayMBl. nr. 816, BayRS 2126-1-19-G), modificată ultima 
dată prin Ordonanța din 11 ianuarie 2022 (BayMBl. nr. 2) 

În baza § 32 teza 1 coroborat cu § 28 alin. 1, §§ 28a, 28c teza 3 din Legea privind protecția împotriva 
infecțiilor (IfSG) din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial Federal (BGBl) I pag. 1045), modificată ultima dată 
prin art. 1 din Legea din 23 noiembrie 2021 (Monitorul Oficial Federal I pag. 4906), coroborat cu § 11 din 
Ordonanța privind derogările de la măsurile de protecție împotriva COVID-19 din 8 mai 2021 (BAnz AT 
08.05.2021 V1), modificată prin art. 20a din Legea din 23 noiembrie 2021 (Monitorul Oficial Federal 
4906) și § 9 nr. 5 din Ordonanța de delegare (DelV) din 28 ianuarie 2014 (GVBl. pag. 22, Repertoriul 
Legislativ Bavarez 103-2-V), modificată ultima oară prin Ordonanța din 27 iulie 2021 (GVBl. pag. 499), 
Ministerul de Stat al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria emite prezenta Ordonanță: 

[1] Vezi în acest sens motivarea solicitată conform § 28a alin. 5 IfSG din BayMBl. nr. 827 din 24.11.2021. 

Partea I Reglementări generale 

§ 1  Reglementări generale de conduită 
1Fiecare este îndemnat, oriunde este posibil, să păstreze o distanță minimă de 1,5 m față de alte 
persoane și să respecte o igienă suficientă a mâinilor. 2În spațiile închise se va asigura o ventilație 
suficientă. 3Acolo unde respectarea distanței de 1,5 m față de alte persoane nu poate fi respectată, se va 
purta, independent de recomandările § 2, o mască medicinală. 

§ 2 Obligativitatea purtării măștii 

(1) 1În clădiri și spații închise, inclusiv în zonele publice închise ale vehiculelor, în cabine și spații similare 
se aplică obligația de purtare a măști FFP2 (obligativitatea purtării măștii). 2Obligativitatea purtării măștii 
nu se aplică 

1.în spațiile interioare private, 

2. la locul stabil de ședere sau de staționare în picioare, dacă se poate respecta distanța minimă de 1,5 m 
față de alte persoane care nu aparțin de propria gospodărie; 

3.  consumatorilor în gastronomie, atât timp cât stau la masă, 

4.  la prestarea serviciilor, în măsura în care tipul serviciului nu o permite, 

5. din alte motive imperative. 

3 § 12 rămâne neafectat. 

(2) 1În aer liber se aplică obligativitatea purtării măștii la evenimente conform § 4. 2par. 1 teza 2 nr. 3 - 6. 

(3) 1Sunt exonerate de la obligativitatea purtării măștii: 

1. copiii cu vârsta mai mică de șase ani; 

2. Persoanele care pot face dovadă că purtarea unei măști este imposibilă sau inacceptabilă din cauza 



unei dizabilități sau din motive de sănătate, atât timp cât acest lucru poate fi dovedit imediat la fața locului, 
îndeosebi prin prezentarea în original a unei adeverințe medicale în scris, care trebuie să conțină numele 
complet, data nașterii și indicațiile concrete cu privire la motivul pentru care persoana în cauză este 
exonerată de obligativitatea purtării măștii. 

2Copiii și adolescenții între șase și 16 ani trebuie să poarte doar o mască medicală. 3Înlăturarea măștii 
este permisă numai în măsura în care este necesară în scopuri de identificare sau de comunicare cu 
persoanele cu deficiențe de auz.  

(4) Pentru angajați se aplică obligativitatea purtării măștii în timpul activităților lor de serviciu în 
conformitate cu prevederile legale de protecția muncii. 

(5) Organizatorii sunt obligați să se asigure de respectarea prevederilor obligativității purtării măștii. 

§ 3  Restricții de contact pentru persoanele nevaccinate și netrecute prin boală 

(1) 1Întâlnirile private în spații publice, în spații și pe terenuri de uz privat , la care participă persoane care 
nu sunt vaccinate sau vindecate în sensul § 2 nr. 2 și 4 din Ordonanța privind derogările de la măsurile 
de protecție împotriva COVID-19 (SchAusnahmV) sunt permise numai 

1. împreună cu membrii propriei gospodării, precum și 

2. maximum doi membri ai unei alte gospodării. 

2Copiii sub 14 ani nu sunt luați în considerare. 3Soții, partenerii civili și concubinii sunt considerați a fi o 
singură gospodărie, chiar dacă nu au o reședință comună. 

(2) 1În cazul întâlnirilor private în afara restaurantelor, la care participă numai persoane care au fost 
vaccinate sau vindecate în sensul § 2 nr. 2 și 4 SchAusnahmV, sunt permise maximum zece persoane. 
2Alin. 1 teza 2 se aplică în mod corespunzător. 

§ 4 Vaccinat, vindecat și testat suplimentar (Regula 2G plus) 

(1) Accesul la evenimente publice și private în spații non-private, la facilități sportive și antrenament 
sportiv practic în spații închise, la evenimente sportive în aer liber în afara activităților sportive proprii, în 
domeniul culturii, cuprinzând teatre, opere, săli de concerte, scene, cinematografe, muzee, târguri, 
conferințe, congrese, expoziții, în spațiile închise ale obiectivelor Administrației bavareze a palatelor de 
stat, grădinilor și lacurilor, precum și la facilități de agrement inclusiv băi, băi termale, saune, solarii, săli 
de fitness, tururi ghidate în spații închise, peșteri și mine turistice, locuri de joacă interioare, săli de jocuri 
și cazinouri, case de pariuri și în alte domenii similare din punct de vedere epidemiologic este permis 
vizitatorilor numai cu condiția ca aceștia să fie 

1. vaccinați sau vindecați în sensul § 2 nr. 2 și 4 SchAusnahmV sau să nu aibă încă 14 ani și 

2. suplimentar să dețină și un certificat de testare conform alin. 6 sau să intre sub incidența alin. 7. 

(2) În conformitate cu alin. 1 se aplică următoarele:  

1. În clădiri, spații închise, pe stadioane sau alte locații cu limită de capacitate poate fi utilizată maximum 
25 % din capacitate. 

2. Numărul maxim admis de participanți se stabilește, sub rezerva nr. 1, în funcție de numărul de locuri 
disponibile, cu condiția păstrării unei distanțe minime de 1,5 m între locuri. 

3. În cazul evenimentelor se aplică următoarele: 

a) Pe toată durata evenimentului trebuie păstrată o distanță minimă de 1,5 m între persoanele care 
nu aparțin aceleași gospodării.  

b) § 2 alin. 1 teza 2 nr. 2 nu se aplică. 

c) Pentru vizitatorii evenimentelor publice și private în afara spațiilor private, nu există obligativitatea 
purtării măștii și, prin derogare de la lit. a, nici distanța minimă, atât timp cât stau la masă. 

d) Pentru evenimentele private în afara spațiilor private se aplică în mod corespunzător § 3 alin. 2. 



4. Prin derogare de la nr. 1, în cazul târgurilor se aplică limitarea numărului vizitatorilor la maxim 12.500 
zilnic. 

5. Dacă se va permite accesul a mai mult de 1.000 de persoane, organizatorul trebuie să prezinte în 
prealabil și în mod nesolicitat autorității administrative districtuale competente planul de măsuri privind 
protecția împotriva infecțiilor conform § 7 alin. 1. 

6. Suplimentar, pentru evenimente sportive și culturale cu mai mult de 1.000 de persoane se aplică 
următoarele: 

a) biletele de intrare pot fi vândute doar personalizat. 

b) vânzarea, distribuirea și consumul băuturilor alcoolice sunt interzise. 

c) persoanelor ce sunt vizibil sub influența alcoolului li se va interzice accesul. 

7. Evenimentele sportive, culturale și alte evenimente similare naționale mari se desfășoară fără 
spectatori; accesul la locul evenimentului se acordă numai persoanelor care 

a) sunt necesare pentru desfășurarea evenimentului sau raportare mediatică și  

b) îndeplinesc cerințele de acces specificate la alin. 1, alin. 3 nr. 1 sau alin. 4. 

(3) Prin derogare de la alin. 1, se poate permite accesul: 

1. persoanelor care, din motive medicale, nu se pot vaccina și pot dovedi acest lucru la fața locului, în 
special prin prezentarea în original a unui certificat medical scris care conține numele complet și data 
nașterii, dacă acestea prezintă o dovadă de testare conform alin. 6 nr. 1. 

2. elevilor minori în sensul art. 7 nr. 2 pentru exercitarea proprie a activităților sportive, muzicale sau 
teatrale. 

(4) Pentru furnizorii, organizatorii, angajații, operatorii și lucrătorii voluntari ai activităților și evenimentelor 
cu contact cu clienții reglementate de alin. 1 se aplică în mod corespunzător § 28b alin. 1 din Legea 
privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG). 

(5) Furnizorii, organizatorii și operatorii sunt obligați să păstreze pentru două săptămâni propriile dovezi 
de testare și să verifice dovezile de vaccinare, de vindecare după trecerea prin boală sau de testare prin 
controale eficiente ale accesului, inclusiv prin identificarea fiecărei persoane individuale. 

(6) În cazul în care pentru utilizarea sau admiterea accesului în anumite instituții, întreprinderi sau zone 
în prezenta Ordonanță este prevăzută prezentarea unei dovezi privind absența unei infecții cu 
coronavirusul SARS-CoV-2 (dovada testării), va fi prezentată o dovadă de testare negativă scrisă sau 
electronică în baza 

1.  unui test PCR, a unui test PoC-PCR sau a unui test efectuat prin alte metode ale tehnicii de amplificare 
a acizilor nucleici care a fost efectuat în urmă cu cel mult 48 de ore, 

2.  unui test antigen PoC care a fost efectuat în urmă cu cel mult 24 de ore sau 

3.  a unui test antigen aprobat de Institutul Federal pentru Medicamente și Dispozitive Medicale pentru 
auto-utilizare de către persoane care nu sunt cadre medicale (auto-test) care a fost efectuat în urmă cu cel 
mult 24 de ore, 

care în rest să corespundă cu prevederile Ordonanței privind derogările la măsurile de protecție 
împotriva COVID-19. 

(7) Persoanelor testate le sunt asimilate: 

1. copiii cu vârsta mai mică de șase ani, 

2. elevii care sunt supuși testării regulate în cadrul cursurilor școlare, 

3. copiii care nu merg încă la școală, 

4. persoanele vaccinate în sensul § 2 nr. 2 SchAusnahmeV, care pot dovedi că fie au primit suplimentar o 
altă doză de vaccin ca vaccinare de rapel fie că au supraviețuit unei infecții cu coronavirus SARS-CoV-2 
după imunizarea completă, cu excepția cazului în care legea federală prevede altfel. 



(8) În cazul slujbelor religioase și întrunirilor în sensul art. 8 din Constituție, pentru persoanele 
nevaccinate sau nevindecate în sensul § 2 nr. 2 și 4 din Ordonanța privind derogările de la măsurile de 
protecție nu există niciun fel de restricții de acces în baza acestui paragraf. 

§ 4a  Vaccinat sau vindecat (Regula 2G) cu restricții de capacitate 

În ceea ce privește facilitățile sportive pentru propria activitate sportivă și antrenamentul sportiv practicat 
în aer liber, evenimentele publice și private în aer liber, grădinile zoologice și botanice, memorialele, 
parcurile de distracție, ambarcațiunile de excursie în afara traficului regulat și tururile ghidate în aer liber, 
se aplică în mod corespunzător § 4, cu precizarea că nu este necesar un certificat de testare suplimentar 
conform § 4 alin. 1 nr. 2. 

(1) 1În ceea ce privește spațiile închise, accesul la 

1. gastronomie, cazare, universități, biblioteci și arhive, oferte educaționale extracurriculare, inclusiv 
educație și formare profesională, precum și școli de muzică, școli de șoferi și educație pentru adulți și alte 
domenii similare din punct de vedere epidemiologic, evenimente organizate de partide și asociații 
electorale și 

2. la serviciile în cazul cărora este inevitabilă apropierea fizică față de client și care nu sunt servicii 
medicale, terapeutice sau de îngrijire, 

sub rezerva dispozițiilor mai specifice ale prezentei ordonanțe, este permis vizitatorilor numai cu condiția 
ca aceștia să fie vaccinați sau vindecați în sensul § 2 nr. 2 și 4 SchAusnahmV sau să nu aibă încă 14 
ani. 2Teza 1 se aplică în mod corespunzător și telecabinelor; atât timp cât este vorba despre telecabine 
închise și sunt transportate persoane din mai mult de o gospodărie, 

1. pentru cabinele cu până la 10 locuri inclusiv, se permite un grad de ocupare de maximum 75% din 
capacitate, 

2. pentru cabine mai mari, se permite un grad de ocupare de maximum 25% din capacitate, dar in orice 
caz 7 persoane. 

(2) § 4 alin. 3 până la 5 se aplică în mod corespunzător. 

(3) Prin derogare de la alin. 1, se poate permite accesul: 

1. persoanelor în contextul desfășurării examenelor, precum și pentru șederi în scop neturistic imperios 
necesare și care nu suportă amânare, cu prezentarea unui certificat de testare conform § 4 alin. 6 nr. 1, 

2. elevilor minori în sensul § 4 alin. 7 nr. 2 în sectorul gastronomie, precum și în sectorul hotelier, 

3. persoane în contextul desfășurării blocurilor de examinare în curs care au început înainte de 24 
noiembrie 2021. 

(4) În temeiul prezentului alineat, nu există restricții de acces la activitățile de servicii și meșteșugărești 
neprevăzute la alin. 1, precum și la secțiile de votare și spațiile de înregistrare pentru referendum pentru 
persoanele nevaccinate sau nevindecate în sensul § 2 nr. 2 și 4 SchAusnahmV. 

§ 5a  Vaccinat, vindecat sau testat (Regula 3G) 

1Accesul la traficul feroviar și cu autocarele turistice, precum și la ambarcațiunile de excursie în serviciu 
regulat poate fi acordat numai vizitatorilor care au fost vaccinați, vindecați sau testați în conformitate cu § 
2 nr. 2, 4, 6 SchAusnahmV. 2 § 4 alin. 5 până la 7 se aplică în mod corespunzător. 

§ 6  Înregistrarea datelor de contact 

(1) Datele de contact trebuie înregistrate la toate evenimentele de orice tip cu mai mult de 1.000 de 
persoane în clădiri, spații închise, stadioane sau alte locații cu restricții de acces, de către prestatorii de 
servicii la care o apropiere fizică față de client este indispensabilă, în unitățile de cazare în cazul spațiilor 
de cazare comune. 

(2) 1Dacă sunt colectate date de contact conform alin. 1, se aplică § 28a alin. 4 din Legea privind 
protecția împotriva infecțiilor (IfSG) cu următoarele precizări: 



1. vor fi înregistrate numele și prenumele, adresa și o informație de contact sigură (numărul de telefon, 
adresa de e-mail), precum și perioada de ședere; 

2. datele de contact declarate persoanei căreia îi revine obligația colectării lor trebuie să fie veridice. 

2Colectarea datelor de contact conform tezei 1 poate fi realizată și în format electronic, cu condiția ca în 
acest caz să fie asigurată o evidență suficient de exactă a datelor conform tezei 1 nr. 1. 3Autoritățile, 
instanțele și organismele publice care îndeplinesc sarcini în interes public sau acționează în exercitarea 
autorității publice pot colecta, de asemenea, date cu caracter personal în momentul intrării în clădirile sau 
spațiile respective conform tezelor 1 și 2. 

§ 7  Planuri de măsuri privind protecția împotriva infecțiilor 

(1) 1În domeniul comerțului, piețelor și centrelor comerciale, al serviciilor și al activităților meșteșugărești 
cu trafic de clienți, în unități de îngrijire pentru pacienți internați în conformitate cu § 71 alin. 2 din Cartea 
a unsprezecea a Codului de securitate socială, în unități de îngrijire pentru persoane cu dizabilități în 
sensul § 2 alin. 1 din Cartea a noua din Codul asigurărilor sociale, în care se acordă servicii de asistență 
pentru integrare pe timp de zi și de noapte, cămine de bătrâni și aziluri, spitale, unități de prevenire și 
reabilitare în care se asigură îngrijiri medicale comparabile cu cele spitale (unități conform § 23 alin. 3 
teza 1 nr. 1 și 3 IfSG), precum și în comunități rezidențiale cu îngrijire ambulatorie, în scopul îngrijirii 
ambulatorii intensive, la evenimente publice și private, întruniri în conformitate cu art. 8 din Constituție în 
spații închise, pentru facilități sportive și evenimente sportive, facilități de agrement de orice fel, 
gastronomie, cazare, conferințe, congrese, târguri, facultăți, școli, grădinițe, formare profesională, 
învățământ și formare continuă, formare extracurriculară, biblioteci, arhive, în domeniul culturii, pentru 
teatre, opere, săli de concerte, scene, cinematografe, muzee, expoziții, memoriale, obiective ale 
Administrației bavareze a palatelor de stat, grădinilor și lacurilor, ansamblurilor laice și de amatori, 
precum și în cazuri similare, operatorul sau organizatorul trebuie să elaboreze și să respecte un plan 
individual de măsuri privind protecția împotriva infecțiilor. 2Prezenta prevedere nu se aplică dacă la un 
eveniment sau la o întrunire participă mai puțin de 100 de persoane. 3Autoritatea competentă poate 
solicita în general sau în cazuri individuale elaborarea unui plan de măsuri privind protecția împotriva 
infecțiilor. 4Dacă nu au fost reglementate alte derogări, planurile de măsuri privind protecția împotriva 
infecțiilor trebuie prezentate autorității administrative teritoriale competente doar la cerere. 

(2) 1Ministerul de Stat de specialitate competent trebuie să publice, în acord cu Ministerul de Stat al 
Sănătății și Îngrijirii, planuri-cadru de măsuri privind protecția împotriva infecțiilor pentru domenii speciale. 
2În domeniile cuprinse aici operatorii sau organizatorii în cauză trebuie să elaboreze planurile de măsuri 
privind protecția împotriva infecțiilor, care trebuie să corespundă dispozițiilor din planurile-cadru. 

Partea a II-a Reglementări suplimentare pe domenii 

§ 8  Slujbele religioase 

Pentru slujbele religioase cu public din biserici, sinagogi și moschei, precum și reuniunile altor comunități 
religioase, suplimentar față de reglementările generale se aplică următoarele: 

1. Slujbele religioase sau reuniunile la care participă exclusiv persoane vaccinate, vindecate sau testate 
pot fi ținute fără a se lua în considerare limita superioară a numărului de persoane; în celelalte cazuri, în 
clădiri se stabilește numărul maxim admis de participanți, care include persoanele vaccinate și vindecate, 
în funcție de numărul locurilor disponibile, cu menținerea unei distanțe minime de 1,5 m față de celelalte 
locuri. 

2. Există un plan de măsuri privind protecția împotriva infecțiilor care reduce la minim riscul posibil de 
infectare, în funcție de comunitate religioasă și rit. 

§ 9  Întrunirile în sensul art. 8 din Constituție 

(1) 1În cazul întrunirilor în sensul art. 8 din Constituție desfășurate în aer liber se va menține o distanță 
minimă de 1,5 m între participanți. 2În caz de necesitate în situații individuale, autoritățile competente în 
conformitate cu art. 24 alin. 2 din Legea bavareză privind întrunirile (BayVersG) au obligația, prin 
impunerea unor restricții corespunzătoare conform art. 15 din BayVersG, să se asigure că și în restul 



situațiilor riscurile de infecție cauzate de întrunire sunt reduse într-o măsură acceptabilă. 

(2) Întrunirile în sensul art. 8 din Constituție în spații închise la care participă exclusiv persoane 
vaccinate, vindecate sau testate pot fi ținute fără a se ține cont de limita superioară a numărului de 
persoane; în caz contrar se determină numărul maxim admis de participanți, care include persoanele 
vaccinate și trecute prin boală, în funcție de numărul locurilor disponibile, cu menținerea unei distanțe 
minime de 1,5 m față de celelalte locuri. 

§ 10  Întreprinderile comerciale și prestatoare de servicii, piețele 

(1) 1Deschiderea magazinelor cu trafic de clienți pentru oferte comerciale este permisă numai în 
condițiile § 5 alin. 1 și § 4 alin. 3 și alin. 5, cu excepția cazului în care acestea servesc pentru acoperirea 
nevoilor zilnice. 2Nevoile zilnice includ, în special, comerțul cu produse alimentare, inclusiv marketingul 
direct, magazinele de băuturi, magazinele naturiste, magazinele specializate pentru copii, magazinele de 
pantofi, farmaciile, magazinele de produse medicale, farmaciile, magazinele de optică, de acustică, 
benzinăriile, vânzarea de articole de presă și produse din tutun, societăți de comandă prin 
corespondență, librării, florarii, magazine pentru animale de companie, piețe de furaje, magazine de 
bricolaj, centre de grădinărit, vânzarea de pomi de Crăciun și comerțul cu ridicata. 3Angajaților 
magazinelor li se aplică § 28b alin. 1 IfSG. 

(2) 1Pentru magazinele de comerț cu ridicata și cu amănuntul, precum și pentru întreprinderile de 
prestări servicii și atelierele meșteșugărești cu trafic de clienți, operatorul trebuie să se asigure că 

1. respectarea unei distanțe minime de 1,5 m între clienți este în principiu posibilă și 

2. numărul clienților prezenți în magazin în același timp nu este mai mare de un client la fiecare 10 m2 din 
suprafața de vânzare. 

2Pentru centrele comerciale se aplică următoarele: 

1. În ceea ce privește magazinele cu amănuntul individuale se aplică teza 1. 

2. În ceea ce privește centrele comerciale, se aplică teza 1 cu condiția ca numărul maxim de clienți permis 
să se calculeze în funcție de suprafața totală a centrului comercial accesibilă clienților. 

(3) Târgurile, în special târgurile de Crăciun, sunt strict interzise. 

§ 11  Gastronomie 

Pentru ofertele gastronomice se aplică suplimentar față de reglementările generale: 

1. § 5 se aplică și opțiunilor de luat masa în aer liber. 

2. Cu excepția nopții de Revelion dintre 31 decembrie 2021 și 1 ianuarie 2022, ofertele gastronomice între 
orele 22:00 și 5:00 nu vor fi disponibile (între aceste ore unitățile vor fi închise). 

3. În spații închise, dansul nu este permis. 

4. În spații închise, interpretarea și acompaniamentul muzical sunt permise doar ca muzică de fundal, cu 
excepția evenimentelor permise conform prezentei ordonanțe. 

5. Este interzisă operarea localurilor cu destinație exclusiv de baruri care necesită o licență în conformitate 
cu § 1 alin. 1 nr. 1 și § 2 din Legea privind localurile de alimentație publică. 

6. Sunt permise distribuirea și livrarea la pachet a mâncării și a băuturilor. 

7. §§ 4 și 5, precum și nr. 2 nu se aplică la cantinele de întreprindere accesibile publicului. 

§ 12  Școlile 

(1) 1Pentru învățământ și alte evenimente școlare, serviciile de îngrijire de la prânz în cadrul școlii, 
precum și predarea și studiul la Institutul de Stat pentru Formarea Cadrelor Didactice Specializate și la 
Institutul de Stat pentru Formarea Cadrelor Didactice pentru Copii cu Nevoi Speciale se aplică § 2 cu 
următoarele precizări: 



1. § 2 alin. 1 teza. 2 nr. 2 nu se aplică. 

2. Obligativitatea purtării măștii se aplică și în timpul orelor de educație fizică în săli închise. 

3. Obligativitatea purtării măștii nu se aplică 

a) elevilor, cu aprobarea personalului de supraveghere, din motive pedagogice, didactice sau 
organizatorice absolut necesare sau 

b) în cazul unei ventilații puternice a sălilor de clasă sau a spațiului de recreație. 

2Elevii, precum și profesorii și alți angajați ai școlilor pot purta o mască medicală în incinta școlii, prin 
derogare de la § 2. 3Elevii până în clasa a IV-a inclusiv pot purta în locul măștii medicinale o mască din 
material textil pentru gură și nas. 

(2) 1Elevii au dreptul să ia parte la învățământul cu prezență, la alte evenimente școlare sau la cursuri 
școlare pe perioada vacanței cu prezență precum și la îngrijirea în situații de urgență și la îngrijirea la 
prânz, indiferent de situația vaccinării sau vindecării lor, numai dacă prezintă de trei ori pe săptămână o 
dovadă de testare conform § 4 alin. 6 nr. 1, 2 sau dacă au efectuat o autotestare cu rezultat negativ cu 
un autotest pus la dispoziție de școală și folosit la școală. 

2Pentru elevii claselor primare precum și ai școlilor pentru copii cu nevoi speciale cu accent pe 
dezvoltarea mentală, corporală și motorie precum și a vederii se aplică teza 1 cu precizarea că în locul 
celor trei auto-teste săptămânale conform deciziei Ministerului de Stat al Educației și Învățământului se 
pot efectua două testări pool PCR săptămânale; în acest caz, trebuie furnizat un certificat de testare 
suplimentar în fiecare luni dimineață sau trebuie efectuat un autotest sub supraveghere. 

3Obligativitatea școlarizării rămâne neafectată.  4După anunțarea unui caz de infectare într-o clasă, elevii 
acestei clase trebuie să prezinte zilnic dovezi de testare timp de cinci zile de învățământ. 5Școala 
prelucrează rezultatul testării în scopurile menționate în tezele 1 și 2. 6În rest, nu are loc transmiterea 
datelor de testare către terți, sub rezerva obligațiilor de comunicare conform Legii privind protecția 
împotriva infecțiilor. 7În cazul participării la testările pool PCR, laboratoarele însărcinate cu testarea și 
persoanele care asigură transportul nu sunt considerate terțe persoane în sensul tezei 6. 8Rezultatul 
testării se păstrează maximum 14 zile. 9Pentru elevii cu nevoi educaționale speciale, Ministerul de Stat al 
Învățământului și Educației poate aproba anumite derogări. 

(3) Profesorilor și altor angajați ai școlilor li se aplică § 28b alin. 1 IfSG. 

(4) 1Terții, în special părinții, au voie să intre în incinta școlii numai dacă sunt vaccinați, vindecați sau 
testați în sensul § 2 nr. 2, 4, 6 SchAusnahmV. 2§§ 4 și 5rămân neafectate 

(5) În cazul unităților pentru preșcolari se aplică în mod corespunzător alin. 2 tezele 1, 4 până la 9. 

§ 13  Centre de zi pentru copii 

(1) Operarea centrelor de zi pentru copii, a centrelor de îngrijire de zi pentru copii, a centrelor de zi pe 
timp de vacanță și a grupurilor de joacă organizate pentru copii este permisă numai cu condiția ca 
îngrijirea copiilor să aibă loc în grupuri stabile. 

(2) Furnizorii centrelor de zi pentru copii, ai centrelor de zi pentru educație curativă, precum și 
persoanele care asigură îngrijirea zilnică a copiilor trebuie să ofere, pentru fiecare copil neșcolarizat încă, 
trei teste pentru detectarea directă a agentului patogen coronavirus SARS-CoV-2 pentru fiecare 
săptămână de îngrijire, sau să permită ridicarea gratuită din farmacii a trei auto-teste. 

(3) 1Elevii pot participa la oferte de îngrijire ale centrelor de zi doar dacă au fost testați negativ în 
conformitate cu § 12 alin. 2. 2Dacă nu sunt îndeplinite condițiile preliminare pentru participarea la 
învățământul cu prezență sau la îngrijirea în situații de urgență în aceeași zi în conformitate cu § 12 alin. 
2, se aplică în mod corespunzător § 12 alin. 2, cu precizarea că școala va fi înlocuită de unitatea de 
îngrijire. 

(4) Angajaților unităților li se aplică § 28b alin. 1 IfSG. 

(5) 1Terții, în special părinții, pot intra în incinta unităților în alte scopuri decât aducerea și luarea copiilor 
numai dacă sunt vaccinați, vindecați sau testați în sensul § 2 nr. 2, 4, 6 SchAusnahmV. 2§§ 4 și 5rămân 



neafectate 

§ 14  Diverse reglementări individuale 

(1) Sunt interzise petrecerile în locuri și facilități publice, precum și serbările populare. 

(2) 1Este interzis consumul de alcool în zonele de circulație publice din centrele orașelor și în alte locuri 
publice în aer liber care urmează să fie stabilite de către autoritatea administrativă districtuală 
competentă, în care oamenii staționează sau sunt doar în trecere prin spații înguste. 2Locațiile afectate 
concret vor fi stabilite de către autoritatea administrativă districtuală competentă. 

(3) Cluburile, discotecile, bordelurile și facilitățile de agrement similare sunt închise, evenimentele de 
dans sunt interzise, cu excepția practicării dansului sportiv. 

Partea a 3-a Lockdown regional de tip hotspot 

§ 15 Lockdown regional de tip hotspot 

(1) Dacă într-un district administrativ sau într-un oraș autonom numărul de infectări noi cu coronavirus 
SARS-CoV-2 la câte 100.000 de locuitori timp de șapte zile (incidența la 7 zile) depășește valoarea de 
1000, se aplică următoarele: 

1. Toate evenimentele, facilitățile și activitățile care intră sub incidența §§ 4 până la 5a sunt interzise;  
următoarele se aplică în mod special: 

a)   sunt interzise întrunirile, cu excepția celor conform § 9, adunările, precum și festivitățile publice. 

b)   este interzisă operarea și utilizarea sălilor de sport, a terenurilor de sport, a sălilor de fitness, a 
școlilor de dans și a altor baze sportive; rămân neafectate 

aa) activitățile competiționale și de antrenament ale sportivilor profesioniști, precum și ale 
sportivilor de performanță din loturile naționale și de land, în măsura în care prezența spectatorilor 
este exclusă, iar accesul în baza sportivă este permis numai acelor persoane care sunt necesare 
pentru activitățile competiționale și de antrenament sau de raportare mediatică, precum și  

bb) sportul școlar. 

c)   operarea unităților de gastronomie de orice fel sunt interzise; sunt permise 

aa) distribuirea și livrarea la pachet a mâncării și a băuturilor, fiind interzis consumul la fața locului, 
precum și 

bb) operarea cantinelor întreprinderilor care nu sunt accesibile publicului, dacă se garantează 
păstrarea unei distanțe minime de 1,5 m între toți oaspeții care nu aparțin aceleași gospodării. 

d)   Sunt interzise serviciile care necesită apropiere fizică de client și care nu sunt servicii medicale, 
terapeutice, de îngrijire sau de frizerie-coafură. 

e)   Ofertele de cazare pot fi puse la dispoziție de către hotelurile, unitățile de cazare, taberele 
școlare, pensiunile pentru tineri, campingurile și toate celelalte tipuri de cazare comerciale sau cu 
plată doar în scopuri a căror necesitate poate fi dovedită, în special în scopuri profesionale și de 
afaceri; sunt interzise ofertele de cazare în scopuri turistice. 

f)    Ofertele educaționale extracurriculare, inclusiv formarea profesională, educația și formarea 
continuă, precum și școlile de muzică, școlile de șoferi și educația adulților sunt interzise, cu 
excepția examenelor cu prezență. 

g)   Cu excepția examenelor, în universități nu au loc niciun fel de evenimente cu prezență; prin 
derogare de la teza 1, stagiile de pregătire practică și artistică, precum și evenimentele care necesită 
laboratoare sau ateliere speciale la universități sunt permise, dacă se asigură menținerea în principiu 
a unei distanțe minime de 1,5 m între toți cei implicați. 

h)   bibliotecile și arhivele sunt închise. 

i)    Toate edificiile culturale sunt închise, în special: 

aa) muzeele, expozițiile, memorialele, obiectivele Administrației bavareze a palatelor de stat, 



grădinilor și lacurilor și alte edificii culturale similare, 

bb) teatrele, operele, sălile de concerte, scenele, cinematografele și alte instituții similare,  

cc) grădinile zoologice și botanice. 

j)   Sunt interzise toate facilitățile și evenimentele de agrement, în special: 

aa) parcurile de distracții și facilitățile de agrement similare cu amplasament fix; activitățile de 
agrement nu pot fi oferite comercial, nici în aer liber, nici în spații închise. 

bb) sunt interzise tururile de oraș și tururile cu ghid pentru vizitatori, tururile montane, culturale și 
în natură, precum și vizitele cu ghid în peșterile turistice și minele cu posibilitate de vizitare. 

cc) sunt interzise operarea telecabinelor, transportul acvatic pe râuri și lacuri în cadrul excursiilor, 
precum și transportul feroviar turistic și croazierele fluviale. 

dd) este interzisă deschiderea și operarea centrelor de înot, a piscinelor hoteliere, a băilor termale 
și a centrelor de wellness, precum și a saunelor; § 12 rămâne neafectat. 

ee) este interzisă exploatarea sălilor de jocuri de noroc, a cazinourilor, a caselor de pariuri și a 
facilităților de agrement similare. 

2. Prin derogare de la § 10 alin. 2 teza 1 nr. 2, trebuie să se asigure că numărul de clienți prezenți în 
magazin în același timp nu este mai mare de un client la 20 m2. 

(2) 1Autoritatea administrativă districtuală competentă anunță oficial neîntârziat dacă în circumscripția sa 
incidența la 7 zile publicată pe internet de Institutul Robert Koch depășește valoarea de 1000. 2În acest 
caz, începând cu a doua zi de la înștiințare se aplică reglementările prevăzute la alin. 1. 3Autoritatea 
administrativă districtuală anunță în mod similar atunci când valoarea de 1000 nu a mai fost depășită 
timp de cinci zile consecutiv. 4Alin. 2 se aplică în acest caz în mod corespunzător pentru încetarea 
măsurilor prevăzute la alin. 1. 

Partea a IV-a Dispoziții finale 

§ 16 Reglementări suplimentare, derogări 

(1) Alte dispoziții extinse sau suplimentare ale autorităților locale competente pentru aplicarea Legii 
privind protecția împotriva infecțiilor referitoare la dispozițiile prezentei Ordonanțe sau planurile de măsuri 
privind protecția împotriva infecțiilor emise în baza lor rămân neafectate. 

(2) 1În cazuri individuale se pot acorda derogări la cererea autorității administrative districtuale 
competente, dacă acest lucru este justificabil în baza legislației privind protecția împotriva infecțiilor. 

2Derogările, care vizează un grup general de persoane sau o situație generală, pot fi acordate în 
condițiile tezei 1 doar cu acordul guvernului competent. 

§ 17  Contravenții 

O contravenție în sensul § 73 alin. 1a nr. 24 din IfSG este orice faptă săvârșită intenționat sau din 
neglijență de către o persoană care 

1. contrar § 2, nu respectă obligativitatea purtării măștii sau contrar § 2 alin. 4, ca organizator, nu asigură 
respectarea obligativității purtării măștii, 

2. contrar § 3, stă împreună cu alte persoane, 

3. contrar §§ 4 până la 5a, intră într-o instituție menționată acolo fără o dovadă corespunzătoare de 
vaccinare, vindecare sau testare sau beneficiază de unul dintre serviciile menționate acolo sau, ca 
organizator sau proprietar al unei firme sau unități, nu se asigură că oaspetele, vizitatorul sau utilizatorul, 
precum și voluntarul prezintă dovada vaccinării, vindecării sau testului în conformitate cu § 4 alin. 5 
coroborat cu § 4a sau § 5 alin. 2, sau, contrar § 4 alin. 5 coroborat cu § 4a sau § 5 alin. 2, în calitate de 
furnizor, organizator sau operator, nu își păstrează propriul certificat de testare timp de două săptămâni, 

4. contrar § 4 alin. 2 coroborat cu § 4a, organizează evenimente sau, contrar § 4 alin. 2 nr. 7 coroborat cu 
§ 4a, participă ca spectator, 



5. contrar § 6, fiind obligat să înregistreze date de contact, el nu le înregistrează sau, fiind obligat să 
declare date de contact, el declară date de contact false, 

6. contrar § 7, nu elaborează niciun plan de măsuri privind protecția împotriva infecțiilor, 

7. contrar § 9 alin. 1 teza 1, participă la o întrunire sau, contrar § 9 alin. 2, organizează întruniri în spații 
închise, 

8. contrar § 10, operează un magazin sau organizează un târg, 

9. contrar § 11, operează o unitate de gastronomie, 

10. contrar § 12, operează școli private conform art. 90 și următoarele din Legea bavareză privind educația 
și învățământul, fără să respecte obligațiile menționate în § 12 alin. 2 sau, contrar § 12 alin. 4, intră în 
incinta școlii, 

11. contrar § 13, operează oferte ale centrelor de zi pentru copii, fără a respecta obligațiile menționate în 
articol sau, contrar § 13 alin. 5, intră în incinta unităților, 

12. contrar § 14 alin. 1, celebrează sau organizează festivaluri publice sau, contrar § 14 alin. 2, consumă 
alcool, 

12a. contrar § 14 alin. 4, participă la o adunare sau nu se dispersează imediat dacă adunarea a avut loc, 

13. contrar § 14 alin. 3, operează entitățile menționate acolo, desfășoară un eveniment de dans sau 
participă la un eveniment de dans 

14. contrar § 15 alin. 1 

a) nr. 1 

aa) lit. a, organizează un eveniment sau o întrunire sau participă la un eveniment sau o întrunire, 

bb) lit. b, operează sau folosește facilitățile denumite acolo, 

cc) lit. c, deschide sau operează o unitate de gastronomie sau, în calitate de client, consumă 
alimente sau băuturi la fața locului, 

dd) lit. d, prestează servicii, 

ee) lit. e, oferă cazare, 

ff) lit. f, operează oferte educaționale extracurriculare, 

gg) lit. i sau j, operează sau organizează edificii culturale sau facilități și evenimente de agrement, 

b) nr. 2, operează magazine. 

§ 18  Intrarea în vigoare, încetarea aplicabilității 

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 24 noiembrie 2021 și își încetează aplicabilitatea la 
sfârșitul zilei de 9 februarie 2022. 

München, 23 noiembrie 2021 

Ministerul de Stat al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria 

Klaus Holetschek, Ministru de Stat 
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