(15. BayIfSMV): П'ятнадцяте розпорядження Баварії про заходи захисту від інфекцій
(15. BayIfSMV) Від 23 листопада 2021 року (BayMBl. № 816) BayRS 2126-1-19-G (§§ 1–15)

П'ятнадцяте розпорядження Баварії про заходи захисту
від інфекцій
(15. BayIfSMV)[1]
Від 23 листопада 2021 року
(BayMBl. № 816)
BayRS 2126-1-19-G
Цитовано повністю згідно з RedR: П'ятнадцяте Розпорядження Баварії про заходи захисту від
інфекцій (15. BayIfSMV) від 23 листопада 2021 року (BayMBl. № 816, BayRS 2126-1-19-G, останні
зміни до якого вносились Розпорядженням від 3 березня 2022 року (BayMBl. № 151)
Виходячи з § 32, п. 1 в поєднанні з § 28, п. 1, §§ 28a, 28c, п. 3 Закону про захист від інфекцій (IfSG)
від 20 липня 2000 року (BGBl. I стор. 1045), останні зміни в який були внесені згідно ст. 1 Закону
від 23 листопада 2021 року (BGBl. I. стор. 4906), в поєднанні з § 11 Постанови про виняткові
захисні заходи проти COVID-19 (SchAusnahmV) від 8 травня 2021 року (BAnz AT 08.05.2021 V1),
зміненої на підставі ст. 20a Закону від 23 листопада 2021 року (BGBl. 4906), і § 9 № 5 Постанови
про делегування (DelV) від 28 січня 2014 року (GVBl. стор. 22, BayRS 103-2-V), останні зміни в яке
були внесені відповідно до Постанови від 27 липня 2021 року (GVBl. стор. 499), Міністерство
охорони здоров'я федеральної землі Баварія наказує:
[1]

Див. відповідне обґрунтування згідно § 28a, п. 5 IfSG в BayMBl. № 827 від 24.11.2021.

Частина 1. Загальні правила
§ 1 Загальні рекомендації щодо поведінки
1Ми рекомендуємо кожному скрізь, де це можливо, триматися на відстані не менше 1,5 м від

інших людей та забезпечити належну гігієну рук. 2У закритих приміщеннях необхідно
забезпечити достатню вентиляцію. 3Якщо можливості дотримуватись мінімальної дистанції
1,5 м від інших людей немає, рекомендується, незалежно від § 2, носити медичну маску для
обличчя.

§ 2 Масковий режим
(1) 1У будівлях і закритих приміщеннях, в тому числі в закритих зонах громадського транспорту,
пасажирських салонах літаків тощо, діє вимога використовувати маску з класом захисту FFP2
(масковий режим). 2Масковий режим не розповсюджується на
1. приватні приміщення,
2. місця постійного перебування, сидячі або стоячі, за умови гарантованого забезпечення відстані
до інших осіб, які не є членами вашого домогосподарства, 1,5 м,
3. відвідувачів закладів харчування в той час, коли вони сидять за столом,
4. надання послуг, яке неможливе з використанням маски,
5. інші вагомі причини.
3 § 10 залишається незмінним.

(2) 1На відкритому повітрі маски є обов’язковими для заходів згідно § 4, п. 2. 2Відповідно
застосовуються п. 1, пп. 2 № 3–5.
(3) 1Від виконання вимог маскового режиму звільнені:
1. Діти в віці до 6 років;

2. Особи, які можуть підтвердити, що для них неможливо або недопустимо носити маску через
інвалідність або за станом здоров’я, безпосередньо на місці, зокрема, шляхом пред’явлення
оригіналу письмової медичної довідки з повним ім'ям, датою народження та конкретною
інформацією про причину звільнення від маскового режиму.
2Діти та підлітки у віці від 6 до 16 років повинні носити лише медичну маску. 3Маску можна
знімати, якщо це необхідно для ідентифікації особи або спілкування з людьми з вадами
слуху.

(4) Працівники зобов’язані носити медичну маску під час виконання службових обов’язків, цього
вимагають правила охорони праці.
(5) Організатори зобов'язані забезпечити дотримання вимог маскового режиму.

§ 3 Обмеження контактів
1Приватні зібрання в громадських місцях, у приватних приміщеннях та на земельних

володіннях у приватному користуванні, в яких беруть участь особи, які не вакциновані або
не одужали відповідно до § 2, №№ 2 і 4 Постанови про виняткові захисні заходи від COVID19 (SchAusnahmeV) дозволено лише
1. з членами власного домоволодіння
2. та не більш ніж двома особами іншого домоволодіння.

2Це правило не розповсюджується на дітей віком до 14 років. 3Подружжя, громадянські

подружжя та партнери, що спільно проживають в незареєстрованому шлюбі, вважаються
одним домогосподарством, навіть якщо вони не мають спільного місця проживання.

§ 4 Вакциновані або одужали (2G)
(1) 1Доступ
1. до закритих приміщень, де проводяться заходи партій і виборчих об'єднань, лише за умови
дотримання спеціальних правил цього Розпорядження,
2. до зоологічних і ботанічних парків, парків відпочинку, прогулянкових суден, які не курсують за
регулярними маршрутами, екскурсій дозволяється лише тим відвідувачам, які відповідно до § 2
№№ 2 і 4 SchAusnahmV є вакцинованими, одужали або не досягли віку 14 років. 2У приміщеннях і
закритих спорудах вказаних в пп. 1 № 2 закладів дозволена кількість осіб не повинна
перевищувати 75 % від розрахункової.
(2) Для доступу до публічних і приватних заходів у неприватних приміщеннях та на відкритому
повітрі на неприватних земельних ділянках, до спортивних заходів, які не є індивідуальними
заняттями спортом, до канатних доріг, культурних закладів (театрів, оперних театрів, концертних
залів, сцен, кінотеатрів), до торгівельних ярмарків, конференцій, конгресів, а також до
розважальних закладів, не згаданих в абз. 1, включаючи басейни, термальні купальні, сауни,
печери та шахти для відвідувачів, закриті ігрові майданчики, розважальні майданчики та ігрові
банки, букмекерські центри та інші зони, аналогічні щодо можливості розповсюдження інфекційних
захворювань, застосовується абз. 1, що передбачає такі заходи:
1. У будівлях, закритих приміщеннях, стадіонах або інших місцях з обмеженою місткістю дозволено
використовувати максимум 75 % місткості, але не більше 25 000 глядачів;
для канатних доріг обмеження пропускної спроможності до 75 % пропускної здатності стосується
лише закритих кабін.
2. Відповідно до № 1, максимально допустима кількість учасників визначається кількістю вільних
місць з мінімальною відстанню 1,5 м до інших місць.
3. При проведенні заходів діє наступне:
a) § 2, абз. 1, п. 2, № 2 не застосовується.

b) Вимоги маскового режиму не поширюються на відвідувачів публічних і приватних заходів за
межами приватних приміщень, поки вони сидять за столом.
4. На відміну від вимог № 1, щоденне обмеження відвідування ярмарків становить 25 000 осіб.
5. Якщо захід передбачає доступ більше 1000 осіб, організатор повинен заздалегідь і без сторонніх
вимог подати відповідному районному адміністративному органу концепцію захисту від
розповсюдження інфекції згідно § 6, абз. 1.
6. Для спортивних та культурних заходів, які відвідують понад 1000 осіб, діють також вказані нижче
вимоги:
а) Забороняється продаж у тарі, продаж на розлив та вживання алкогольних напоїв.
b) Особи в стані алкогольного сп'яніння не допускаються.
(3) На відміну від вимог абз. 1, вхід може бути дозволено:
1. Особи, які не можуть вакцинуватись за медичними показаннями і можуть підтвердити це на
місці, зокрема, наявністю оригіналу письмової медичної довідки, що містить повне ім'я та дату
народження, з пред'явленням довідки про тестування відповідно до § 5, абз. 3,
2. неповнолітні учні шкіл, які регулярно проходять тестування в рамках навчального процесу в
школі.
(4) На постачальників, організаторів, співробітників, операторів і волонтерів підприємств, компаній
і заходів, що передбачають контакти з клієнтами, вказані в абз. 1, поширюється дія § 28b, абз. 1
Закону про захист від інфекцій (IfSG).
(5) Постачальники, організатори та оператори зобов’язані зберігати свої власні сертифікати
тестування протягом двох тижнів і перевіряти сертифікати вакцинації, одужання та тестування,
застосовуючи ефективний контроль доступу, який передбачає ідентифікацію кожної особи.
(6) Обмежень доступу до церковних богослужінь і зібрань у розумінні ст. 8 Основного Закону, а
також до виборчих дільниць і громадських установ для осіб, які не були вакциновані або не
одужали у розумінні § 2 №№ 2 і 4 SchAusnahmeV, на підставі цього параграфа немає.

§ 4a (відмінено)
§ 5 Вакциновані, одужали або зробили тест (3G)
(1) 1Доступ
1. до закритих приміщень, таких як
а) університети, бібліотеки та архіви, позашкільні освітні заклади, включаючи професійнотехнічну освіту, підвищення кваліфікації і подальшу освіту, а також освіту для дорослих,
автошколи, музичні школи та інші зони, аналогічні щодо можливості розповсюдження
інфекційних захворювань,
b) заклади готельного бізнесу,
c) послуги, для яких необхідна фізична близькість до клієнта і які не є медичними,
терапевтичними або доглядовими послугами
2. на туристичні поїзди та автобуси, а також на прогулянкові судна на регулярних рейсах і
3. до закладів громадського харчування
дозволяється лише тим відвідувачам, які відповідно до § 2 №№ 2, 4, 6 SchAusnahmV є
вакцинованими, одужали або пройшли тестування. 2Відповідно до п. 1, № 1, літера b, сертифікат
про тестування згідно з абз. 3 необхідно надати лише на вході та кожні наступні 72 години.

(2) Абз. 1 поширюється на доступ до закритих приміщень об'єктів Баварської адміністрації
державних замків, садів і озер, до меморіальних пам'ятників, музеїв, виставок, спортивних споруд
для приватних спортивних і практичних занять, фітнес-студій, соляріїв та на активну участь в
аматорських колективах з умовою, що відповідно до цього також застосовується § 4, абз. 2.
(3) Оскільки це Розпорядження для дозволу на використання чи доступ до певних об’єктів,
компаній чи зон передбачає підтвердження відсутності зараження коронавірусом SARS-CoV-2
(сертифікат про тестування), то потрібний письмовий або електронний сертифікат з негативним
результатом, підтвердженим
1. тестом ПЦР, тестом PoC-ПЦР або тестом на основі інших методів виявлення нуклеїнової
кислоти, який був зроблений не раніше, ніж 48 годин тому,
2. тестом PoC на антиген, який був зроблений не раніше, ніж 24 годин тому,
3. тест на антиген для самостійного використання, схвалений Федеральним інститутом лікарських
засобів і медичних виробів, який був проведений під наглядом неспеціаліста (самотестування) не
більше 24 годин тому,
що в іншому відповідає положенням Постанови про виняткові захисні заходи проти COVID19.
(4) До протестованих осіб прирівнюються:
1. діти в віці до 6 років,
2. учні шкіл, які регулярно проходять тестування в рамках навчального процесу в школі,
3. діти, які не відвідують школу.
(5) § 4, абз. 4 і 5 діють відповідно.
(6) Для підприємств сфери послуг та ремісництва, які належать до вказаних в абз. 1 і 2, обмежень
доступу на підставі цього пункту немає.

§ 5a Вакциновані, одужали і додатково протестовані (2G plus)
(1) 1Дозвіл відвідувати клуби, дискотеки, публічні будинки та подібні розважальні заклади лише
для
1. осіб, вказаних в § 4, абз. 1, п 1, і
2. які додатково мають сертифікат тестування згідно § 5, абз. 3 або відповідають вимогам § 5,
абз. 4.
2Незалежно від § 4, абз. 5 додаткова вимога щодо наявності сертифікату тестування не
застосовується до

1. вакцинованих осіб у розумінні § 2, № 2 SchAusnahmeV, які можуть підтвердити, що вони
отримали додаткову дозу вакцини як ревакцинацію або після повної імунізації двома дозами
вакцини видужали після захворювання на коронавірус SARS-CoV-2,
2. осіб, що одужали у розумінні § 2, № 4 SchAusnahmeV, якщо з дати позитивного тестування
пройшло принаймні 28 днів і не більше 90 днів, або
3. вакцинованих осіб у розумінні § 2, № 2 SchAusnahmeV, які отримали дві дози вакцини, якщо з
дати другої вакцинації пройшло принаймні 14 днів і не більше 90 днів.
(2) 1 § 2, абз. 1, п 1 і § 9 №№ 1 і 2 не застосовуються. 2 § 4, абз. 3–5 діють відповідно.
(3) 1Постачальники послуг, організатори та оператори закладів громадського харчування можуть
добровільно надавати дозвіл для доступу відвідувачів лише на умовах абз. 1 (добровільний 2G

plus). 2В такому випадку відповідно застосовується абз. 2.

§ 6 Концепції захисту від інфекцій
(1) 1У сфері торгівлі, на ринках і в торгових центрах, закладах обслуговування населення та
ремесел, які відвідують споживачі послуг, в стаціонарних закладах догляду відповідно до § 71,
абз. 2 Соціального кодексу, т. 11, закладів для людей з обмеженими можливостями у розумінні
§ 2, абз. 1 Соціального кодексу, т. 9, де послуги інтеграційної допомоги надаються цілодобово, в
будинках престарілих та пансіонатах для людей похилого віку, лікарнях, лікувальнопрофілактичних та реабілітаційних закладах, які надають медичну допомогу, аналогічну лікарням
(закладах згідно § 23, абз. 3, п. 1, №№ 1 і 3 IfSG), а також в амбулаторних закладах інтенсивного
догляду, на публічних та приватних заходах, зборах відповідно до ст. 8 Основного Закону у
закритих приміщеннях, у спортивних спорудах та під час спортивних заходів, усіх видів дозвілля, в
закладах громадського харчування, готельних закладах, під час конференцій, конгресів, ярмарків,
в університетах, школах, закладах денного догляду за дітьми, професійного навчання, додаткової
освіти, позашкільної освіти, бібліотеках, архівах, у сфері культури, театрах, оперних театрах,
концертних залах, на сценах, в кінотеатрах, музеях, на виставках, меморіалах, об'єктах баварської
адміністрації державних замків, садів і озер, в аматорських ансамблях, клубах, дискотеках,
публічних будинках і в подібних випадках оператор або організатор зобов'язані розробити і
забезпечити дотримання вимог індивідуальної концепції захисту від інфекцій. 2Ці вимоги не
застосовуються в тих випадках, коли кількість учасників заходу або зборів не перевищує 100 осіб.
3Компетентний орган може вимагати розробити концепції захисту від інфекцій загалом або для
окремих випадків. 4Якщо не вказано інакше, то концепції захисту від інфекцій треба подавати до
відповідального районного адміністративного органу лише у відповідь на його запит.
(2) 1У кожному конкретному випадку відповідальне міністерство федеральної землі, за
погодженням з міністерством охорони здоров’я, має публікувати базові концепції для кожної
сфери у відповідності до положень Закону про захист від інфекцій. 2У відповідних сферах вказані
оператори або організатори повинні розробити концепції захисту від інфекцій, які будуть
відповідати положенням базової концепції.

Частина 2 Додаткові правила для окремих сфер
§ 7 Церковні богослужіння
Для загальнодоступних богослужінь у церквах, синагогах і мечетях, а також на зібраннях
інших релігійних громад, крім загальних правил, застосовується наступне:
1. Богослужіння або зібрання, які відвідують лише особи, що були вакциновані, одужали або
зробили тестування, можуть проводитися без обмеження кількості присутніх; в іншому випадку
максимальна кількість учасників, дозволених для приміщень, у тому числі вакцинованих та тих, що
одужали, визначається кількістю вільних місць із забезпеченням мінімальної відстані 1,5 м до
інших місць.
2. Розроблена концепція захисту від інфекції, яка мінімізує ризик зараження залежно від релігійної
громади та обряду.

§ 8 Зібрання у розумінні ст. 8 Основного Закону
(1) 1На зібраннях у розумінні ст. 8 Основного Закону на відкритому повітрі між усіма учасниками
необхідно дотримуватись відстані не менше 1,5 м. 2Відповідальні органи згідно до ст. 24, абз. 2
Закону про проведення зібрань Баварії (BayVersG) повинні при необхідності шляхом обмежень
відповідно до ст. 15 BayVersG забезпечити контроль ризику зараження, що може виникнути
внаслідок зібрання, на прийнятному рівні.
(2) Зібрання у закритих приміщеннях у розумінні ст. 8 Основного закону, які відвідують виключно
особи, що були вакциновані, одужали або зробили тестування, можуть проводитися без
обмеження кількості присутніх; в іншому випадку максимальна кількість учасників, дозволених для
приміщень, у тому числі вакцинованих та тих, що одужали, визначається кількістю вільних місць із
забезпеченням мінімальної відстані 1,5 м до інших місць.

§ 9 Заклади громадського харчування
Для закладів громадського харчування в доповнення до загальних правил діють наступні:
1. Танцювати в закритих приміщеннях заборонено.
2. У закритих приміщеннях музика та музичний супровід дозволяється лише як фонова музика,
якщо це не є заходи, дозволені відповідно до цього Розпорядження.
3. Видача та доставка їжі та напоїв на винос дозволені постійно.

§ 10 Школи
(1) 1До навчальних занять та інших шкільних заходів, груп подовженого дня у школах, а також
викладання та навчання в Державному інституті підготовки вчителів-спеціалістів та в Державному
інституті підготовки корекційних педагогів застосовується § 2 із такими положеннями:
1. § 2, абз. 1, п. 2, № 2 не застосовується.
2. Масковий режим не розповсюджується
а) на учнів за погодженням керівного персоналу за наявності поважних педагогічно-дидактичних
чи шкільно-організаційних причин або
b) на час залпової вентиляції класної кімнати або кімнати відпочинку.
2Учні, а також вчителі та інші працівники шкіл можуть носити медичну маску на території

школи, всупереч § 2. 3Учні до 4 класу включно можуть також носити текстильні маски, що
закривають рот і ніс, замість медичної маски для обличчя.

(2) 1Участь у очних заняттях, інших шкільних заходах чи курсах під час шкільних канікул, а також у
групах подовженого дня чи групах невідкладного нагляду дозволяється учням незалежно від
статусу вакцинації чи одужання, лише якщо вони тричі на тиждень проходять тестування
відповідно до § 5, абз. 3, №№ 1, 2 або проводять самотестування з використанням наданих
школою тестів під наглядом у школі та мають негативний результат.
2П. 1 стосується учнів початкової школи та учнів спеціальних шкіл, спрямованих на розумовий,
фізичний та руховий розвиток, а також розвиток зору, за умови, що замість трьох щотижневих
тестів ПЛР відповідно до рішення Міністерства освіти і культури будуть проводитись два
щотижневі групові тести ПЛР; у цьому випадку щопонеділка вранці необхідно видавати
додатковий сертифікат тестування або проводити самотестування під наглядом.
3Обов'язок відвідувати школу залишається незмінним. 4Після того, як у класі стало відомо про
випадок зараження, учні цього класу повинні щоденно проходити тестування протягом п’яти
навчальних днів. 5Школа обробляє результат тестування для цілей, вказаних в п. 1 і 2. 6В інших
випадках результати тестів не будуть передані третім сторонам, за умови дотримання обов'язку
щодо повідомлення про виявлений випадок зараження відповідно до Закону про захист від
інфекцій. 7При участі в групових тестах ПЛР уповноважені лабораторії та особи, що відповідають
за транспортування, третіми особами у значенні п. 6 не вважаються. 8Результат тесту
зберігається не більше 14 днів. 9Міністерство освіти і культури федеральної землі може оголосити
винятки для учнів з особливими освітньо-педагогічними потребами.
(3) На вчителів та інших працівників школи поширюється дія § 28b, абз. 1 IfSG.
(4) 1Вхід на територію школи дозволяється третім особам, перш за все батькам, які відповідно до
§ 2 №№ 2, 4, 6 SchAusnahmV є вакцинованими, одужали або пройшли тестування. 2Дія §§ 4 і 5
залишається без змін.
(5) На установи, що займаються підготовкою дітей до школи, розповсюджується дія абз. 2, пп. 1,
4–9 відповідно.

§ 11 Заклади денного догляду за дітьми
(1) Функціонування дитячих закладів денного перебування, дитячих груп денного догляду, дитячих
закладів відпочинку та організованих ігрових груп для дітей дозволяється лише за умови догляду

за дітьми у групах з постійним складом.
(2) 1Діти, які ще не ходять до школи, і яким виповнився 1 рік, можуть відвідувати дитячі заклади
денного перебування, спеціально-педагогічні центри денного догляду та дитячі центри денного
догляду лише за умови, що вони беруть участь у групових тестах ПЛР у закладі, або якщо їх
законні опікуни тричі на тиждень надають сертифікат про тестування відповідно до § 5, абз. 3, № 1
або 2 щодо дитини, або достовірно запевняють, що дитині було зроблено тест для самоконтролю
з негативним результатом не більше 24 годин тому. 2Постачальники послуг дитячих закладів
денного перебування та спеціально-педагогічних закладів, а також працівники денних дошкільних
закладів повинні забезпечити на кожен тиждень перебування в закладі три тести для кожної
дитини, яка ще не відвідує школу, для прямого виявлення збудника коронавірусу SARS-CoV-2 або
можливість безкоштовного отримання в аптеках трьох тестів для самотестування. 3Після
виявленого випадку зараження у групі наступні п’ять днів діють такі вимоги:
1. на відміну від п. 1, діти у розумінні п. 1 незалежно від статусу вакцинації або одужання можуть
брати участь у пропозиціях лише за умови, що їхні законні опікуни надають щоденні докази
тестування дитини відповідно до § 5, абз. 3, №№ 1 або 2 або достовірно запевняють, що дитині
було зроблено тест для самоконтролю з негативним результатом не більше 24 годин тому;
2. на відміну від п. 2, необхідно запропонувати п’ять тестів або надати можливість безкоштовно
отримати в аптеках п’яти тестів для самотестування.
(3) 1Учні можуть відвідувати заклади денного догляду за дітьми лише за умови негативного
результату тесту відповідно до § 10, абз. 2. 2Якщо вимоги щодо участі в очних заняттях або групах
невідкладного нагляду в той самий день відповідно до § 10, абз. 2 ще не виконано, відповідно до
§ 10, абз. 2 застосовуються умови, згідно з якими школа замінюється закладом догляду.
(4) Для працівників установ поширюється дія § 28b, абз. 1 IfSG.
(5) 1Треті особи, зокрема батьки, можуть заходити до приміщень закладів, за винятком моментів,
коли вони приводять дітей або забирають їх, лише якщо вони були вакциновані, одужали чи
протестовані відповідно до § 2 №№ 2, 4, 6 SchAusnahmeV. 2Дія §§ 4 і 5 залишається без змін.

§ 12 Інші нормативні акти для окремих ситуацій
(1) Урочистості в громадських місцях і спорудах, а також народні свята та щорічні ярмарки
заборонені.
(2) 1Вживання алкоголю в зонах загального користування в центрах міст та в інших громадських
місцях під відкритим небом, де люди перебувають у обмеженому просторі або протягом певного
часу, заборонено. 2Конкретні місця, яких стосується ця заборона, має визначити відповідальний
районний адміністративний орган.

Частина 3 Заключні положення
§ 13 Додаткові розпорядження, винятки
(1) Подальші або додаткові розпорядження органів, відповідальних за виконання Закону про
захист від інфекцій, до положень цього Розпорядження або концепцій захисту від інфекцій,
виданих на його основі, залишаються незмінними.
(2) 1Дозволи в порядку винятку можуть бути надані в окремих випадках за заявою відповідального
районного адміністративного органу, якщо це можливо з точки зору Закону про захист від
інфекцій.
2Дозволи в порядку винятку, які стосуються загальної групи осіб або загальних випадків, можуть
бути надані лише за погодженням з відповідальним урядом відповідно до умов п. 1.

§ 14 Адміністративні правопорушення
Правопорушниками у розумінні § 73, абз. 1a, № 24 IfSG є ті, хто навмисно або з
необережності

1. всупереч § 2 не дотримується маскового режиму або, всупереч § 2, абз. 5, виступаючи в ролі
організатора, не забезпечує дотримання маскового режиму,
2. всупереч § 3 знаходиться разом з іншими особами,
3. всупереч §§ 4 і 5 §§ 4–5a заходить до зазначеного там закладу без необхідного підтвердження
вакцинації, одужання чи тесту, або користується послугами, згаданими там, або як організатор або
власник підприємства чи закладу, що не відповідає § 4, абз. 5, також у поєднанні з § 5, абз. 5 або
§ 5a абз. 3, не забезпечує перевірку відвідувачів, користувачів або волонтерів на наявність
документальних підтверджень про те, що вони вакциновані, одужали або пройшли тестування, або
всупереч § 4, абз. 5, також у поєднанні з § 5, абз. 5 або § 5a, абз. 3, як організатор або оператор, не
зберігає власний сертифікат тестування,
4. всупереч § 4, абз. 2 проводить заходи,
5. всупереч § 6, не розробив концепцію захисту від інфекцій,
6. всупереч § 8 абз. 1 п. 1, приймає участь у зібранні або, всупереч § 8 абз. 2, проводить зібрання у
закритому приміщенні,
7. всупереч § 9, продовжує роботу закладу громадського харчування,
8. всупереч § 10, надає відповідні послуги в приватній школі згідно ст. 90 і наступ. Закону Баварії
про виховання і освіту, не виконуючи при цьому свої обов'язки, вказані в § 10, абз. 2 або заходить
на територію школи всупереч вимогам § 10 абз. 4,
9. всупереч § 11 надає послуги в закладах денного догляду за дітьми, не виконуючи при цьому
вказані обов'язки, всупереч § 11, абз. 2, п. 1, також в поєднанні з § 11, абз. 2, п. 3, як законний
опікун не має сертифікату про тестування або надає недостовірне підтвердження, або всупереч
§ 11, абз. 5 заходить на територію установ,
10. всупереч § 12, абз. 1, святкує в громадських місцях чи закладах чи проводить народні свята чи
щорічні ярмарки, або вживає алкоголь всупереч § 12 абз. 2.

§ 15 Набуття чинності, закінчення терміну дії
Це Розпорядження набирає чинності 24 листопада 2021 року, термін дії закінчується
19 березня 2022 року.

Мюнхен, 23 листопада 2021 року
Міністерство охорони здоров'я федеральної землі Баварія
Клаус Холечек [Klaus Holetschek], міністр федеральної землі

