Wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o zapobieganiu chorobom
zakaźnym (IfSG)
Izolacja osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność
koronawirusa SARS-CoV-2 (izolacja w myśl zarządzenia ogólnego)
Obwieszczenie Bawarskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki
z dnia 12 kwietnia 2022 r., sygn. G51v-G8000-2022/44-242
Na podstawie § 28 ust. 1 zd. 1, § 28a ust. 7 zd. 2, § 29 ust. 1 oraz 2, § 30 ust. 1 zd. 2, a także
§ 31 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) w związku z § 65 zd. 2 pkt 2
Rozporządzenia o właściwości organów (ZustV) Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki wydaje
następujące
zarządzenie ogólne
1. Zakres stosowania
O ile nie przewidziano inaczej, postanowienia zawarte w niniejszym zarządzeniu ogólnym
obowiązują w odniesieniu do osób, które zostały poinformowane przez Urząd ds. Zdrowia, osobę
wykonującą bądź nadzorującą test lub laboratorium analizujące test, że przeprowadzony u nich
przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub porównywalną, przeszkoloną w tym celu
osobę albo nadzorowany przez taką osobę test PCR, test PoC-PCR lub test wykonany innymi
metodami amplifikacji kwasów nukleinowych (test metodą amplifikacji kwasu nukleinowego) lub
test antygenowy do bezpośredniego stwierdzenia obecności czynników zakaźnych SARS-CoV-2
(test antygenowy) dał wynik pozytywny (osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na
obecność koronawirusa).
2. Zasady dotyczące izolacji
2.1 Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, muszą poddać się
izolacji niezwłocznie po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku testu. Jednostka informująca
o wyniku testu wraz z wynikiem przekazuje osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu na
obecność koronawirusa, informacje o konieczności poddania się izolacji. Powyższe
postanowienie nie wpływa na obowiązki zgłoszenia w myśl § 6 ust. 1 zd. 1 pkt 1 lit. t) oraz § 7 ust.
1 zd. 1 pkt 44a Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG). Osoba, która uzyskała
pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu do
właściwego Urzędu ds. Zdrowia oraz poinformowania o wyniku testu, rodzaju testu (test metodą
amplifikacji kwasu nukleinowego / test antygenowy) oraz dacie jego wykonania, jeśli rzeczony
test został wykonany poza terytorialnym obszarem obowiązywania Ustawy o zapobieganiu
chorobom zakaźnym (IfSG).
2.2 Izolację należy odbywać w mieszkaniu bądź części budynku dającej się odgraniczyć
przestrzennie w inny sposób.
2.3 Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą opuścić
mieszkanie podczas izolacji wyłącznie po uzyskaniu wyraźnego zezwolenia od Urzędu ds.
Zdrowia. Dopuszczalny jest czasowy pobyt w ogrodzie, na tarasie czy na balkonie
przynależących do danego mieszkania, jednak pod warunkiem, że odbywa się w pojedynkę.
Mieszkanie wolno opuszczać wyłącznie w celu wykonania testów w myśl 4.1 oraz na potrzeby
wykonania innych testów zarządzonych przez Urząd ds. Zdrowia.
2.4 Przez pełny okres izolacji należy zapewniać przestrzenną albo czasową separację od innych
osób należących do tego samego gospodarstwa domowego. „Czasową separację” można
zapewnić na przykład poprzez spożywanie posiłków kolejno po sobie, a nie wspólnie.
„Przestrzenną separację” można zapewnić przykładowo poprzez przebywanie osoby objętej

izolacją w innym pomieszczeniu niż pomieszczenie, w którym przebywają pozostali członkowie
gospodarstwa domowego.
2.5 Podczas izolacji osoba nią objęta nie może być odwiedzana przez osoby, które nie należą do
tego samego gospodarstwa domowego.
3. Dalsze zasady obowiązujące podczas izolacji
3.1 Jeśli podczas izolacji konieczne okaże się dalej idące leczenie medyczne lub transport
medyczny, to osoba objęta izolacją ma obowiązek z wyprzedzeniem poinformować telefonicznie
placówkę medyczną czy pogotowie ratunkowe o przyczynie swojej izolacji. Dodatkowo należy
uprzednio poinformować Urząd ds. Zdrowia.
3.2 Jeśli osoba objęta izolacją jest niepełnoletnia albo znajduje się pod opieką opiekuna
prawnego, to osoby uprawnione do opieki są odpowiedzialne za przestrzeganie izolacji.
3.3 Jeśli mimo zastosowania wszelkich możliwych środków organizacyjnych, takich jak
wykorzystanie personelu z innych obszarów, izolacja danej osoby będzie zagrażać utrzymaniu
prawidłowego toku czynności w przedsiębiorstwie stanowiącym krytyczną infrastrukturę lub
w urzędzie, osoba, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, może nie
zostać objęta izolacją pod warunkiem dochowania wytycznych z zakresu zasad sanitarnych,
mających na celu ochronę w szczególności innych pracowników przed zakażeniem. Decyzję
podejmuje właściwy urząd administracji powiatowej, po ewentualnych konsultacjach z lekarzem
zakładowym oraz kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa albo dyrekcją urzędu.
4. Zakończenie izolacji
4.1 W przypadku osób, u których test antygenowy przeprowadzony przez wykwalifikowanego
pracownika służby zdrowia lub porównywalną, przeszkoloną w tym celu osobę dał wynik
pozytywny, izolacja kończy się z chwilą przedłożenia negatywnego wyniku pierwszego testu
metodą amplifikacji kwasu nukleinowego wykonanego u tej osoby po pozytywnym teście
antygenowym. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu izolacja kończy się zgodnie z
wytycznymi punktu 4.2, przy czym za pierwsze wykazanie obecności czynników zakaźnych
uznaje się pozytywny wynik testu antygenowego w myśl zdania 1. W pozostałym zakresie
izolacja kończy się najwcześniej po upływie 5 dni od uzyskania pozytywnego wyniku testu
antygenowego, pod warunkiem że objawy nie występują od co najmniej 48 godzin, najpóźniej
jednak po upływie 10 dni.
4.2 W przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa na
podstawie testu metodą amplifikacji kwasu nukleinowego, izolacja kończy się najwcześniej po
upływie 5 dni od pierwszego wykazania obecności czynników zakaźnych, pod warunkiem że
objawy nie występują od co najmniej 48 godzin, najpóźniej jednak po upływie 10 dni.
5. Zasady dotyczące ponownego podjęcia zatrudnienia po zakończeniu izolacji przez
osoby zatrudnione w placówkach w rozumieniu § 23 ust. 3 zd. 1, ust. 5 zd. 1 oraz § 36
ust. 1 pkt 2, 7 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG).
Osoby zatrudnione w placówkach w rozumieniu § 23 ust. 3 zd. 1, ust. 5 zd. 1 oraz § 36 ust. 1 pkt
2, 7 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG), które przebywały w izolacji zgodnie z
zasadami niniejszego zarządzenia ogólnego albo ze względu na zarządzenie indywidualne
wydane przez właściwy urząd administracji powiatowej, mogą ponownie podjąć swoje czynności
służbowe w rzeczonej placówce jedynie pod warunkiem, że test metodą amplifikacji kwasu
nukleinowego albo test antygenowy, któremu się poddały, a który został wykonany przez
wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub porównywalną, przeszkoloną w tym celu
osobę bądź nadzorowany przez taką osobę, dał wynik negatywny. Za negatywny uznaje się w
tym przypadku również wynik testu metodą amplifikacji kwasu nukleinowego o wartości ct
powyżej 30. Negatywny wynik testu należy okazać osobie prowadzącej rzeczoną placówkę w
momencie ponownego podjęcia czynności służbowych. W konkretnym przypadku właściwy urząd
administracji powiatowej może podjąć odmienną decyzję. W pozostałym zakresie § 3 ust. 1 oraz
2 Szesnastego Bawarskiego Rozporządzenia o zapobieganiu chorobom zakaźnym (16.
BayIfSMV) pozostaje bez zmian.

6. Zalecenia dotyczące postępowania po zakończeniu izolacji
Po zakończeniu izolacji zaleca się, by osoby nią dotknięte przez kolejne pięć dni podczas
przebywania poza swoim mieszkaniem – w szczególności w pomieszczeniach zamkniętych –
nosiły maseczkę FFP2 i unikały niepotrzebnych kontaktów z innymi osobami.
7. Przepisy przejściowe
7.1 W odniesieniu do osób, które w dniu 12 kwietnia 2022 r. na podstawie zarządzenia ogólnego
wydanego przez Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki w dniu 31 sierpnia 2021 r., sygn.
G5ASz-G8000-2020/122-925 (Bawarski Dziennik Ministerialny 2021 nr 602) w sprawie
kwarantanny dla osób mających kontakt z osobą zakażoną oraz osób, u których podejrzewa się
zakażenie; izolacji osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARSCoV-2 (izolacja w myśl zarządzenia ogólnego), ostatnio zmienionego w drodze zarządzenia
ogólnego z dnia 30 marca 2022 r. sygn. G51v-G8000-2022/44-221 (Bawarski Dziennik
Ministerialny 2022 nr 208), znajdują się na kwarantannie jako osoby mające bliski kontakt z
osobą zakażoną albo osoby, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem, obowiązkowa
kwarantanna kończy się w momencie wejścia w życie niniejszego zarządzenia ogólnego.
7.2 W odniesieniu do osób, które w dniu 12 kwietnia 2022 r. na podstawie zarządzenia ogólnego
wydanego przez Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki w dniu 31 sierpnia 2021 r., sygn.
G5ASz-G8000-2020/122-925 (Bawarski Dziennik Ministerialny 2021 nr 602) w sprawie
kwarantanny dla osób mających kontakt z osobą zakażoną oraz osób, u których podejrzewa się
zakażenie; izolacji osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARSCoV-2 (izolacja w myśl zarządzenia ogólnego), ostatnio zmienionego w drodze zarządzenia
ogólnego z dnia 30 marca 2022 r. sygn. G51v-G8000-2022/44-221 (Bawarski Dziennik
Ministerialny 2022 nr 208), znajdują się w izolacji jako osoby, które uzyskały pozytywny wynik
testu na obecność koronawirusa, izolacja kończy się zgodnie z wytycznymi punktu 4 niniejszego
zarządzenia ogólnego.
8. Wykroczenia
Naruszenie postanowień niniejszego zarządzenia ogólnego zgodnie z § 73 ust. 1a pkt 6 Ustawy
o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) może zostać uznane za wykroczenie i odpowiednio
ukarane.
9. Natychmiastowe wykonanie
Niniejsze zarządzenie ogólne podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
10. Wejście w życie, utrata mocy obowiązującej
Niniejsze zarządzenie ogólne wchodzi w życie w dniu 13 kwietnia 2022 r. i przestaje
obowiązywać z upływem 30 czerwca 2022 r. Zarządzenie ogólne wydane przez Bawarskie
Ministerstwo Zdrowia i Opieki w dniu 31 sierpnia 2021 r., sygn. G5ASz-G8000-2020/122-925
(Bawarski Dziennik Ministerialny 2021 nr 602) w sprawie kwarantanny dla osób mających kontakt
z osobą zakażoną oraz osób, u których podejrzewa się zakażenie; izolacji osób, które uzyskały
pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (izolacja w myśl zarządzenia
ogólnego), ostatnio zmienione w drodze zarządzenia ogólnego z dnia 30 marca 2022 r. sygn.
G51v-G8000-2022/44-221 (Bawarski Dziennik Ministerialny 2022 nr 208), przestaje obowiązywać
z upływem 12 kwietnia 2022 r.

