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Виконання Закону про захист від інфекцій (IfSG) 

Карантин для контактних осіб та осіб з підозрою на захворювання, 
ізоляція осіб з позитивним тестом на коронавірус SARS-CoV-2  

(Загальне адміністративне розпорядження про ізоляцію) 

Повідомлення міністерства охорони здоров’я федеральної землі Баварія  
від 31 серпня 2021, № G5ASz-G8000-2020/122-925, від 9 вересня 2021, 

№ G51z-G8000-2021/505-246, від 15 вересня 2021, № G51z-G8000-2021/505-
267, від 29 жовтня 2021, № G51z-G8000-2021/505-454, від 28 грудня 2021, 

№ G51z-G8000-2021/505-792, від 11січня 2022, № G51z-G8000-2022/44-13, від 
14 січня 2022, № G51s-G8000-2022/44-45, від 24 січня 2022, № 51s-G8000-

2022/44-83 та від 1 лютого 2022, № G51z-G8000-2022/44-110  

Міністерство охорони здоров'я федеральної землі Баварії на підставі § 28, 

абз 1, п. 1, § 29, абз. 1 і 2 та § 30, абз. 1, п. 2 Закону про захист від інфекцій 

(IfSG) у поєднанні з § 65, п. 2 № 2 Порядку про компетенції (ZustV) видає 

наступне 

Загальне адміністративне розпорядження 

1. Визначення 

Якщо не зазначено інше, положення цього Загального адміністративного 

розпорядження застосовуються до таких осіб (осіб-суб'єктів): 

1.1 Особи, яким органи охорони здоров’я повідомили, що вони є близькими 

контактними особами, які мають підвищений ризик зараження (близькі 

контактні особи) через тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19 

«(індексний випадок)» відповідно до чинних критеріїв Інституту ім. Роберта 

Коха. 
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1.2  Особи з підозрою на захворювання,  

a) у яких  

aa) тест на антиген для прямого виявлення збудника SARS-CoV-2 

(тест на антиген), який проводився або контролювався не 

медичним працівником або не особою з спеціальною 

підготовкою, показав позитивний результат, або  

bb) наявні симптоми, які вказують на зараження SARS-CoV-2,  

і яким департамент охорони здоров’я призначив тестування з 

використанням тесту ПЛР, тесту PoC-ПЛР або інших методів на основі 

технології ампліфікації нуклеїнової кислоти (тест на нуклеїнову 

кислоту) на SARS-CoV-2, або яким через позитивний результат тесту 

на антиген або після консультації лікаря з приводу симптомів 

захворювання було проведено тестування з використанням тесту на 

нуклеїнову кислоту на SARS-CoV-2, а також 

b) ті, чий мазок входив до складу загального зразка, в якому сукупний тест 

ПЛР дав позитивний результат. 

1.3 Особи, яким департамент охорони здоров’я, особа, яка проводить або 

контролює тестування, або орган, який оцінює тестування, після 31 серпня 

2021 року повідомили про те, що тест на нуклеїнову кислоту або тест на 

антиген, який проводив або контролював медичний спеціаліст або 

аналогічна особа з спеціальною підготовкою, показав позитивний 

результат (особи з позитивним тестом) і які не належать ані до близьких 

контактних осіб згідно з п. 1.1, ані до осіб з підозрою на захворювання 

згідно п. 1.2. 
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2. Правила карантину та ізоляції 

2.1 Призначення карантину або ізоляції 

2.1.1 Карантин для близьких контактних осіб 

2.1.1.1 Близькі контактні особи повинні відправитися на карантин негайно 

після надходження повідомлення департаменту охорони здоров’я 

відповідно до п. 1.1, якщо відповідальний районний адміністративний 

орган не розпорядиться інакше. Департамент охорони здоров’я 

реєструє контактні дані та негайно інформує контактних осіб у 

письмовій або електронній формі про заходи, яких слід 

дотримуватися.  

2.1.1.2 Обов'язковий карантин згідно з № 2.1.1.1 не поширюється на  

a) близьких контактних осіб, які пройшли повний курс вакцинації від 

COVID-19 і отримали повторне щеплення, 

b) близьких контактних осіб, що одужали після захворювання на 

COVID-19, підтверджене тестом на нуклеїнову кислоту або 

специфічним позитивним тестом на антитіла, який було 

проведено в лабораторії, яка працює відповідно до Директиви 

Німецької медичної асоціації із забезпечення якості 

лабораторних медичних досліджень (RiLiBÄK) або акредитована 

відповідно до DIN EN ISO 15189, а потім отримали принаймні 

одне щеплення проти коронавірусу SARS-CoV-2 або одужали 

після захворювання на COVID-19, підтверджене тестом на 

нуклеїнову кислоту, і після цього отримали принаймні одне 

щеплення проти коронавірусу SARS-CoV-2.1 

                                                            
1 № 2.1.1.2 п. 1, літера b в новій редакції відповідно до Повідомлення від 24.01.2022.  
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c) близькі контактні особи, які були повністю вакциновані двома 

дозами вакцини, якщо друга вакцинація була щонайменше 

15 днів і не більше 90 днів тому, 

d) близькі контактні особи, які одужали після захворювання на 

SARS-CoV-2, підтверджене тестом на нуклеїнову кислоту, якщо 

основний тест проводився щонайменше 28 днів і не більше 

90 днів тому.2 

Сертифікат про вакцинацію і довідку про перенесене захворювання на 

SARS-CoV-2 необхідно надати у відповідь на запит департаменту 

охорони здоров’я. Якщо у осіб, вказаних у п. 1, протягом 14 днів після 

близького контакту з підтвердженим випадком COVID-19, з’являються 

характерні симптоми захворювання на коронавірус SARS-CoV-2, 

наприклад, кашель, лихоманка або втрата смаку та нюху, про це слід 

негайно повідомити відповідальний департамент охорони здоров’я. В 

окремих випадках, перш за все, якщо виникає підозра на індексний 

випадок зараження не переважаючим раніше варіантом коронавірусу 

SARS-CoV-2, який Всесвітня організація охорони здоров’я 

кваліфікувала як такий, що викликає занепокоєння, департамент 

охорони здоров’я може прийняти інше рішення та призначити 

карантин.  

2.1.2 Особи з підозрою на захворювання повинні відправитися на карантин 

негайно після того, як департамент охорони здоров’я повідомить їм про 

призначене тестування, а при відсутності такого повідомлення — одразу 

після проведення тесту на нуклеїнову кислоту або надходження 

повідомлення про позитивний результат тесту ПЛР. Це стосується також 

тих випадків, коли попередній тест на антиген показав негативний 

результат. Про обов’язок дотримуватися карантину особі з підозрою на 

наявність захворювання повідомляють в письмовій або електронній 

                                                            
2 № 2.1.1.2 п. 1 в новій редакції з Повідомленням від 14.01.2022.  
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формі департамент охорони здоров’я, лікар, який надає консультацію 

перед проведенням тесту, або, у випадку № 1.2, літера а, особа, яка 

проводила тест на нуклеїнову кислоту. Якщо лікар проводить тестування 

в рамках домашнього візиту або в приватному кабінеті, під час здачі 

аналізу він повинен повідомити особі з підозрою на захворювання про 

обов’язок перебувати на карантині, надіславши цій особі резолютивну 

частину цього Загального адміністративного розпорядження та інші 

матеріали у письмовому або електронному вигляді. Про осіб з підозрою 

на захворювання слід повідомити в місцевий департамент охорони 

здоров’я відповідно до § 6, п. 1, пп. 1 № 1, літера t IfSG.  

2.1.3 Особи, які мають позитивний результат тесту, повинні ізолюватися 

відразу після того, як отримають повідомлення про позитивний результат 

тесту. При оголошенні результату тесту відповідний орган письмово або в 

електронному вигляді повідомляє особі, яка отримала позитивний 

результат, про обов’язкову ізоляцію. Зобов'язання щодо повідомлення 

про випадок захворювання відповідно до § 6, абз. 1, п. 1 № 1, літера t і 

§ 7, абз. 1, п. 1 № 44a IfSG, залишаються незмінними. Особа з 

позитивним результатом тесту зобов'язана звернутись у відповідальний 

департамент охорони здоров'я та повідомити про результат тесту, тип 

тесту (тест на нуклеїнову кислоту або тест на антиген) і дату тесту, якщо 

основний тест був проведений поза територіальними межами зони дії 

Закону про захист від інфекцій. 

2.2 Карантин або ізоляція повинні проходити в квартирі або іншій просторово 

відокремленій частині будівлі.  

2.3 Близькі контактні особи, особи з підозрою на захворювання і особи з 

позитивним тестом не мають права залишати квартиру під час карантину 

чи ізоляції без однозначного дозволу відділу охорони здоров’я. Дозволено 

періодично виходити в сад, що належить до квартири, на терасу або на 
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балкон. Залишати квартиру дозволяється виключно для проведення тестів, 

які виконуються згідно з цим Загальним адміністративним розпорядженням 

для припинення карантину чи ізоляції, а також для інших тестів, 

призначених департаментом охорони здоров’я.  

2.4 Протягом усього періоду домашнього карантину чи ізоляції необхідно 

забезпечити відокремлення у просторі або часі від інших людей, які 

проживають у домогосподарстві відповідної особи. «Відокремлення у часі» 

означає, наприклад, неодночасні прийоми їжі, тобто особа на карантині 

сідає за стіл після того, як вже поїдять інші члени домогосподарства. 

«Відокремлення у просторі» означає, наприклад, що особа з позитивним 

тестом знаходиться в окремій кімнаті, куди не заходять інші члени 

домогосподарства. 

2.5 Під час карантину або ізоляції відповідну особу з позитивним тестом не 

повинні відвідувати особи, які не належать до цього ж домогосподарства. У 

окремих обґрунтованих випадках компетентний районний адміністративний 

орган може прийняти інше рішення. 

3. Правила гігієни під час карантину та ізоляції 

3.1 Близька контактна особа, особа з підозрою на захворювання або особа з 

позитивним результатом тесту, та інші особи, які проживають у 

домогосподарстві, отримують вказівки від департаменту охорони здоров’я 

та інформацію про відповідні гігієнічні та захисні заходи, зокрема для 

запобігання подальшому поширенню інфекції.  

3.2 Необхідно дотримуватися вказівок департаменту охорони здоров’я щодо 

гігієнічних та захисних заходів. 

  



 міністерства охорони здоров’я  
федеральної землі Баварія 

Затверджена редакція (станом на: 02.02.2022) – обов'язкову силу мають окремі Повідомлення 
від 31.08.2021, від 09.09.2021, від 15.09.2021, від 29.10.2021, від 28.12.2021, від 11.01.2022, від 
14.01.2022, від 24.01.2022 і від 01.02.2022. 

4. Заходи під час карантину для близьких контактних осіб 

4.1 Департамент охорони здоров’я повинен встановити з близькою контактною 

особою активний контакт. Встановлення контакту здійснюється телефоном 

або за допомогою електронних засобів зв’язку, таких як електронна пошта 

або інші цифрові засоби масової інформації.3 

4.2 Протягом карантину близька контактна особа повинна вести щоденник, у 

якому, наскільки це можливо, щоденно фіксується температура тіла та, 

якщо є, перебіг симптомів хвороби, а також загальна активність і контакти з 

іншими особами. На прохання департаменту охорони здоров’я близька 

контактна особа повинна надати інформацію з цього щоденника.4 

4.3 Під час домашнього карантину близька контактна особа повинна пройти 

обстеження (наприклад, проконсультуватись у лікаря та зробити 

діагностику) та здати для обстеження біологічний матеріал представникові 

департаменту охорони здоров’я. Перш за все це стосується мазків зі 

слизових оболонок. 

4.4 (відмінено)5 

5. Подальші правила на період карантину та ізоляції і додаткові 
обов'язки щодо повідомлення для близьких контактних осіб після 
закінчення карантину6 

5.1 Якщо у близьких контактних осіб, незалежно від продовження карантину, 

протягом 14 днів після останнього близького контакту з особою, у якої 

підтверджено COVID-19, або з членами домогосподарства у розумінні 

                                                            
3 № 4.1, п. 1, уточнено відповідно до Повідомлення від 15.09.2021. 
4 № 4.2, п. 1, уточнено відповідно до Повідомлення від 15.09.2021. 
5 № 4.4 відмінено відповідно до Повідомлення від 01.02.2022. Але порівн. № 5.4 (новий).  
6 Заголовок доповнено відповідно до Повідомлення від 15.09.2021. 
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№ 6.1.2 на протязі 14 днів7 з моменту появи симптомів первинного 

захворювання, а у випадку безсимптомного первинного захворювання — 

від дати мазка, на якому базується первинне виявлення збудника, 

виявляють типові симптоми зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 

наприклад, кашель, лихоманка або втрата смаку та нюху, або якщо стан 

здоров’я особи з підозрою на захворювання погіршується, негайно 

звертайтесь до департаменту охорони здоров’я по телефону.8 

5.2 Якщо під час карантину чи ізоляції виникне необхідність подальшої 

медичної допомоги або екстреного транспортування, особа з позитивним 

тестом повинна заздалегідь телефоном повідомити відповідальну установу 

чи службу порятунку про причину карантину чи ізоляції. Слід також 

завчасно повідомити департамент охорони здоров'я. 

5.3 Якщо особа з позитивним тестом є неповнолітньою або якщо законом їй 

призначено опікуна, відповідальність за дотримання домашнього 

карантину чи ізоляції несуть законні опікуни. 

5.4 Якщо карантин або ізоляція загрожує підтримці робочих процесів у компанії 

з критичною інфраструктурою або діяльності органів державної влади, 

незважаючи на вичерпання всіх організаційних можливостей, таких як 

переведення персоналу з інших підрозділів, для близьких контактних осіб 

та осіб з позитивним результатом тесту можливий винятковий дозвіл 

відмови від карантину або ізоляції, але за умови дотримання вимог гігієни 

для захисту від інфікування інших працівників. Рішення приймається 

відповідальним органом райдержадміністрації, у разі необхідності після 

консультації з медичною службою підприємства та керівництвом 

підприємства або установи.9 

                                                            
7 Змінено відповідно до Повідомлення від 24.01.2022.  
8 № 5.1 в новій редакції відповідно до Повідомлення від 15.09.2021. 
9 № 5.4 додано відповідно до Повідомлення від 01.02.2022.  
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6. Завершення заходів 

6.1 Закінчення карантину для близьких контактних осіб  

6.1.1 Для близьких контактних осіб домашній карантин закінчується через 

10 днів після близького контакту з «індексним випадком», якщо під час 

карантину не спостерігалось жодних симптомів, характерних для COVID-

19.  

Домашній карантин закінчується передчасно, якщо після близького 

контакту з «індексним випадком» пройшло щонайменше 7 днів, під час 

карантину не виникло жодних характерних для COVID-19 симптомів, а 

тест на нуклеїнову кислоту або тест на антиген, проведений не раніше ніж 

через 7 днів після близького контакту, показує негативний результат. 

Всупереч п. 2 домашній карантин для учнів та дітей, які відвідують дитячі 

заклади денного перебування, дитячі садки або спеціально-педагогічні 

центри денного догляду, припиняється, якщо після близького контакту з 

«індексним випадком» пройшло принаймні 5 днів, під час карантину не 

виникало жодних симптомів, характерних для COVID-19, а тест на 

нуклеїнову кислоту або тест на антиген, проведений не раніше ніж через 

5 днів після останнього близького контакту, показує негативний результат. 

Тест на нуклеїнову кислоту або тест на антиген повинні проводити 

медичний працівник або особа з спеціальною підготовкою. Дострокове 

припинення карантину набирає чинності з моменту надсилання 

негативного результату тесту до відповідального районного 

адміністративного органу, якщо останній не прийме інше рішення.  

Якщо результат тесту близької контактної особи буде позитивним, 

ізоляція буде продовжена, а відповідний районний адміністративний 

орган видасть необхідні розпорядження; для закінчення ізоляції 

застосовуються правила згідно з № 6.3.10 

                                                            
10 № 6.1.1 в новій редакції відповідно до Повідомлення від 11.01.2022.  
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6.1.2 Для членів домогосподарства з хворими на COVID-19, які не захворіли 

самі або у яких виникли респіраторні симптоми, але тест на нуклеїнову 

кислоту SARS-CoV-2 був негативним, домашній карантин припиняється 

через 10 днів після появи симптомів первинного випадку захворювання, 

при безсимптомному перебігу — через 10 днів від дати мазка, на основі 

якого відбулось первинне виявлення інфекції, незалежно від появи інших 

випадків у домогосподарстві.  

Домашній карантин для членів домогосподарства з виявленим випадком 

COVID-19, вказаних в п 1, закінчується передчасно, якщо після появи 

симптомів первинного випадку захворювання, а при безсимптомному 

перебігу захворювання — після дати мазка, на основі якого відбулось 

первинне виявлення інфекції, пройшло щонайменше 7 днів, під час 

карантину не виникло жодних характерних для COVID-19 симптомів, а 

тест на нуклеїнову кислоту або тест на антиген, проведений не раніше ніж 

через 7 днів після близького контакту, показує негативний результат. 

Якщо в домогосподарстві є учні або діти, які відвідують дитячі заклади 

денного перебування, дитячі садки або спеціально-педагогічні центри 

денного догляду, домашній карантин закінчується, якщо після появи 

симптомів первинного випадку захворювання, а при безсимптомному 

перебігу захворювання — після дати мазка, на основі якого відбулось 

первинне виявлення інфекції, пройшло щонайменше 5 днів, і під час 

карантину не виникло жодних характерних для COVID-19 симптомів, а 

тест на нуклеїнову кислоту або тест на антиген, проведений не раніше ніж 

через 5 днів після близького контакту, показує негативний результат. Тест 

на нуклеїнову кислоту або тест на антиген повинні проводити медичний 

працівник або особа з спеціальною підготовкою. Дострокове припинення 

карантину набирає чинності з моменту надсилання негативного 

результату тесту до відповідального районного адміністративного органу, 

якщо останній в окремому випадку не прийме інше рішення.  

Якщо результат тесту буде позитивним, ізоляція буде продовжена, а 

відповідний районний адміністративний орган видасть необхідні 
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розпорядження; для закінчення ізоляції застосовуються правила згідно з 

№ 6.3.11 12 

6.2 Для осіб з підозрою на захворювання домашній карантин припиняється при 

отриманні негативного результату тесту на нуклеїнову кислоту, але не 

пізніше п’ятого дня після дня проведення тесту на нуклеїнову кислоту. 

Негативний результат тесту слід підтвердити в письмовій або електронній 

формі на вимогу особи з підозрою на захворювання. Якщо результат тесту 

особи з підозрою на захворювання буде позитивним, ізоляція буде 

продовжена, а відповідний районний адміністративний орган видасть 

необхідні розпорядження. Для закінчення ізоляції застосовуються правила 

згідно з № 6.3.  

6.3 Закінчення ізоляції для осіб з позитивним результатом тесту 

6.3.1 Для осіб, які отримали позитивний результат тесту на антиген, 

проведеного медичним працівником або спеціально підготовленою 

особою, ізоляція закінчується в момент отримання негативного 

результату першого тесту на нуклеїнову кислоту, проведеного цим 

особам після позитивного тесту на антиген. Якщо результат цього тесту 

позитивний, ізоляція закінчується відповідно до №№ 6.3.2 і 6.3.3. Якщо 

через 5 днів після позитивного тесту на антиген результату тесту на 

нуклеїнову кислоту немає, ізоляція закінчується на шостий день після 

позитивного тесту на антиген.13 

6.3.2 При безсимптомному перебігу у осіб, які отримали позитивний результат 

тесту на нуклеїнову кислоту, ізоляція закінчується не раніше, ніж через 

7 днів після першого виявлення збудника захворювання, якщо тест на 

                                                            
11 № 6.1.2 в новій редакції відповідно до Повідомлення від 11.01.2022. 
12 № 6.1.3 відмінено відповідно до Повідомлення від 15.09.2021. 
13 № 6.3.1, п.п. 2 і 3 додано відповідно до Повідомлення від 24.01.2022.  
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нуклеїнову кислоту або тест на антиген, проведений не раніше сьомого 

дня медичним спеціалістом або особою з спеціальною підготовкою, 

показав негативний результат, при цьому негативний результат тесту 

передається відповідальному районному адміністративному органу.14 В 

іншому випадку, якщо тест на нуклеїнову кислоту або тест на антиген, 

проведений не раніше сьомого дня, покаже позитивний результат, 

ізоляція закінчується через 10 днів. При безсимптомному перебігу для 

осіб, які отримали позитивний результат тесту на нуклеїнову кислоту, 

ізоляція закінчується не раніше, ніж через 7 днів після першого виявлення 

збудника захворювання, якщо тест на нуклеїнову кислоту або тест на 

антиген, проведений не раніше сьомого дня медичним спеціалістом або 

особою з спеціальною підготовкою, показав негативний результат, при 

цьому негативний результат тесту передається відповідальному 

районному адміністративному органу. Якщо цей тест також має 

позитивний результат, термін і умови завершення ізоляції для кожного 

окремого випадку визначає районний адміністративний орган.1516 

6.3.3 При наявності симптомів захворювання у осіб, які отримали позитивний 

результат тесту на нуклеїнову кислоту, ізоляція закінчується не раніше, 

ніж через 7 днів після першого виявлення збудника захворювання, якщо 

тест на нуклеїнову кислоту або тест на антиген, проведений не раніше ніж 

через 48 годин після повного зникнення симптомів захворювання і не 

раніше сьомого дня від початку захворювання медичним спеціалістом або 

особою з спеціальною підготовкою, показав негативний результат, при 

цьому негативний результат тесту передається відповідальному 

районному адміністративному органу.17 В іншому випадку, якщо тест на 

нуклеїнову кислоту або тест на антиген, проведений не раніше сьомого 

                                                            
14 № 6.3.2 п. 1 змінено відповідно до Повідомлення від 14.01.2022.  
15 № 6.3.2 в новій редакції відповідно до Повідомлення від 11.01.2022.  
16 № 6.3.2, п.п. 2 і 3 в новій редакції відповідно до Повідомлення від 24.01.2022.  
17 № 6.3.3, п. 1 змінено відповідно до Повідомлення від 14.01.2022.  
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дня, покаже позитивний результат, ізоляція закінчується через 10 днів. У 

такому випадку ізоляція закінчується, якщо тест на нуклеїнову кислоту 

або тест на антиген, проведений не раніше десятого дня медичним 

працівником або особою з відповідною підготовкою, показав негативний 

результат, а симптоми відсутні не менше 48 годин, при цьому негативний 

результат тесту передається відповідальному районному 

адміністративному органу. Якщо цей тест також має позитивний 

результат, термін і умови завершення ізоляції для кожного окремого 

випадку визначає районний адміністративний орган.1819 

7. Тимчасові правила20 

Для осіб, які на 11 січня 2022 року перебувають у ізоляції відповідно до 

попередньої версії адміністративного розпорядження про ізоляцію або на 

карантині як близькі контактні особи, закінчення відповідної ізоляції чи 

карантину ґрунтується на інструкціях адміністративного розпорядження про 

ізоляцію, відповідно до пп. 6.1 і 6.3 у редакції Повідомлення про зміни від 

11 січня 2022 року.  

Для осіб з позитивним тестом та близьких контактних осіб, які на 11 січня 

2022 року знаходяться в ізоляції або карантині згідно з індивідуальним 

розпорядженням відповідального районного адміністративного органу 

внаслідок зараження варіантом коронавірусу SARS-CoV-2 «омікрон» або як 

близькі контактні особи з індексним випадком з підозрою на зараження 

варіантом «омікрон», припинення відповідної ізоляції чи карантину з 

відхиленням від відповідного окремого порядку здійснюється на підставі 

адміністративного розпорядження, викладеного в пп. 6.1 та 6.3 у редакції 

                                                            
18 № 6.3.3 в новій редакції відповідно до Повідомлення від 11.01.2022. 
19 № 6.3.3, п.п. 2 і 3 в новій редакції відповідно до Повідомлення від 24.01.2022.  
20 № 7, який було додано відповідно до оголошення від 11.01.2022, і який стосувався правила про 
відновлення трудової діяльності після ізоляції для працівників лікарень, закладів догляду та 
інтеграційних установ, було знову скасовано відповідно до Повідомлення від 24.01.2022.  
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14.01.2022, від 24.01.2022 і від 01.02.2022. 

Повідомлення про зміни від 11.01.2022.21  

Для близьких контактних осіб, які на 14 січня 2022 року знаходяться на 

карантині згідно з індивідуальним розпорядженням відповідального 

районного адміністративного органу та звільнені від карантину як близькі 

контактні особи згідно з № 2.1.1.2, карантин припиняється з набуттям 

чинності цього Загального адміністративного розпорядження.22 

8. Адміністративне правопорушення23 

Порушення цього Загального адміністративного розпорядження може бути 

покарано як адміністративне правопорушення відповідно до статті § 73, 

п. 1а № 6 IfSG.  

9. Негайне виконання 

Згідно із законом це Загальне адміністративне розпорядження набуває 

чинності негайно. 

10. Набуття чинності, закінчення терміну дії 

Це Загальне адміністративне розпорядження набирає чинності 1 вересня 

2021 року, її термін дії закінчується 31 березня 2022 року. 

                                                            
21 № 7 уточнено відповідно до Повідомлення від 11.01.2022.  
22 Абзац додано відповідно до Повідомлення від 14.01.2022.  
23 №№ 8–10 тепер відповідають номерам з 8 по 10 попередньої версії. Нумерація була змінена 
відповідно до Повідомленням від 11.01.2022 і повернулась до попередньої відповідно до Повідомлення 
від 24.01.2022.  
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