
Monitorul Oficial al  
Ministerului din Bavaria 

 

Punerea în aplicare a Legii privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) 

Izolarea persoanelor testate pozitiv la coronavirusul SARS-CoV-2 (Dispoziție 
generală privind izolarea) 

Înștiințare din partea Ministerului de Stat al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria 

din 12 aprilie 2022, ref. G51v-G8000-2022/44-242,  
modificată ultima oară prin Înștiințarea din 30 iunie 2022 

În baza § 28 alin. 1 teza 1, § 28a alin. 7 teza 2, § 29 alin. 1 și 2, § 30 alin. 1 teza 2 și § 31 din 
Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) coroborate cu § 65 teza 2 nr. 2 din Ordonanța 
privind competența (ZustV), Ministerul de Stat al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria emite 
următoarea 

Dispoziție generală 

1. Domeniul de aplicare 

Dacă nu se specifică altfel, prevederile prezentei dispoziții generale se aplică persoanelor care au 
fost informate de către Direcția de sănătate publică, de către persoana care efectuează sau 
supraveghează testul sau de către organismul de evaluare a testului că în cazul lor există un 
rezultat pozitiv la un test PCR, un test PoC-PCR, sau la un test folosind alte metode de 
tehnologie de amplificare a acidului nucleic (testul acidului nucleic) sau un test antigen pentru 
detectarea directă a patogenului SARS-CoV-2 (testul antigen) efectuat de un medic specialist sau 
o persoană cu o pregătire profesională similară instruită în acest scop (persoane testate pozitiv). 

2. Prevederi privind plasarea în izolare 

2.1 Persoanele testate pozitiv trebuie să meargă în izolare imediat după luarea la cunoștință a 
rezultatului pozitiv al testului. La momentul comunicării rezultatului testului, autoritatea care face 
cunoscut rezultatul testului informează persoana testată pozitiv cu privire la obligativitatea de 
izolare. Acest lucru nu aduce atingere obligației de raportare conform § 6 alin. 1 teza 1 nr. 1 lit. t 
și § 7 alin. 1 teza 1 nr. 44a din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG). Dacă testul 
respectiv a fost efectuat în afara domeniului de aplicare teritorial al Legii privind protecția 
împotriva infecțiilor, persoana testată pozitiv este obligată să contacteze Direcția de sănătate 
competentă și să o informeze despre rezultatul testului, tipul testului (test al acidului nucleic sau 
test antigen) și data testului. 
2.2 Izolarea trebuie să aibă loc într-o locuință sau într-o altă parte a clădirii, separabilă spațial. 
2.3 Persoanele care au fost testate pozitiv nu au voie să părăsească locuința în perioada de 
izolare fără acordul expres al Direcției de sănătate publică. Este permisă doar ieșirea de unul 
singur din când în când într-o grădină aparținând locuinței, pe o terasă sau pe un balcon. 
Locuința poate fi părăsită numai pentru testările efectuate conform nr. 4.1 sau nr. 5 și pentru alte 
testări dispuse de Direcția de sănătate publică. 
2.4 Pe toată perioada de izolare la domiciliu trebuie să se asigure o delimitare spațială sau 
temporală de celelalte persoane care locuiesc în aceeași gospodărie cu persoana afectată. O 
„separare temporală” poate avea loc, de ex. prin luarea separată, consecutivă a meselor. O 
„separare spațială” poate avea loc, de ex. prin șederea persoanei afectate într-o altă cameră 
decât ceilalți membri ai gospodăriei. 
2.5 În timpul izolării, persoana afectată nu are voie să primească vizite de la alte persoane care 
nu fac parte din aceeași gospodărie. 
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3. Reglementări extinse în timpul izolării 

3.1 Dacă în timpul izolării va fi necesar un alt tratament medical sau un transport cu ambulanța, 
atunci persoana afectată trebuie în prealabil să informeze telefonic unitatea de îngrijire sau 
serviciul de ambulanță cu privire la motivul izolării. Direcția de sănătate publică trebuie de 
asemenea informată în prealabil. 
3.2 Dacă persoana afectată este minoră sau este stabilit legal un curator, atunci întreținătorii 
legali ai persoanelor afectate sunt responsabili pentru respectarea izolării la domiciliu. 
3.3 Dacă menținerea operabilității într-o întreprindere a infrastructurii critice sau a operațiunilor de 
servicii ale unei autorități publice este pusă în pericol prin izolare, în ciuda epuizării tuturor 
posibilităților organizatorice, precum relocarea personalului din alte zone, atunci sunt posibile 
derogări de la dispunerea izolării pentru persoanele testate pozitiv, cu respectarea cerințelor de 
păstrare a igienei în caz de infecții, în vederea protejării altor angajați. Decizia este luată de 
autoritatea administrativă districtuală competentă, eventual după consultarea cu serviciul medical 
ocupațional și cu conducerea întreprinderii sau a autorității respective. 

4. Încheierea izolării 

4.1 În cazul persoanelor testate pozitiv cu un test antigen efectuat de către un cadru medical sau 
o persoană cu rol similar instruită în acest sens, izolarea se încheie dacă primul test al acidului 
nucleic efectuat pe aceste persoane după testul antigen pozitiv arată un rezultat negativ, de 
îndată ce acest rezultat negativ al testului este disponibil. Dacă rezultatul testului este pozitiv, 
încheierea izolării are loc conform nr. 4.2, unde prima dovadă a prezenței agentului patogen o 
constituie testul antigen pozitiv conform tezei 1. În caz contrar, izolarea se încheie cel mai 
devreme după cinci zile de la testul antigen pozitiv și o perioadă fără simptome de cel puțin 48 de 
ore, însă cel mai târziu după zece zile. 
4.2 În cazul persoanelor testate pozitiv cu ajutorul unui test al acidului nucleic, izolarea se încheie 
cel mai devreme la cinci zile de la prima depistare a agentului patogen, după o perioadă lipsită de 
simptome de cel puțin 48 de ore, însă dar cel mai târziu după zece zile. 

5. Reglementare privind reluarea ocupației după încheierea izolării pentru angajații din 
unități conform § 23 alin. 3 teza 1, alin. 5 teza 1 și § 36 alin. 1 nr. 2, 7 din Legea privind 
protecția împotriva infecțiilor (IfSG). 

Angajații din unități conform § 23 alin. 3 teza 1, alin. 5 teza 1 și § 36 alin. 1 nr. 2, 7 IfSG care au 
fost izolați conform prevederilor prezentei dispoziții generale sau în baza unei dispoziții 
individuale a autorității administrative districtuale competente își pot relua activitatea la unitatea 
respectivă numai dacă au avut un rezultat negativ la un test al acidului nucleic sau test antigen, 
fiecare efectuat sau supravegheat de un profesionist din domeniul sănătății sau de o persoană 
comparabilă instruită în acest scop. În acest context, un test al acidului nucleic cu o valoare ct 
mai mare de 30 este, de asemenea, considerat rezultat negativ al testului. Rezultatul negativ al 
testului trebuie prezentat operatorului unității în cauză la reluarea activității. În cazuri individuale, 
autoritatea administrativă districtuală competentă poate lua o decizie diferită. § 3 alin. 1 și 2 din 
cea de-a șaisprezecea Ordonanță bavareză privind măsurile de protecție împotriva infecțiilor 
(16. BayIfSMV) rămâne neafectat. 

6. Recomandări de conduită după încheierea izolării 

După încheierea izolării, persoanelor vizate li se recomandă să poarte în continuare o mască 
FFP2 în afara propriei locuințe, mai ales în spații închise, în următoarele cinci zile și să evite 
contactul inutil cu alte persoane. 

7. Contravenție 

Încălcarea prezentei Dispoziții generale constituie contravenție și este pasibilă de pedeapsă 
conform § 73 alin. 1a Nr. 6 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG). 
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8. Aplicabilitatea imediată 

Prezenta Dispoziție generală este cu aplicabilitate imediată, potrivit legii. 

9. Intrarea în vigoare, ieșirea din vigoare 

Prezenta Dispoziție generală intră în vigoare la data de 13 aprilie 2022 și iese din vigoare la 
sfârșitul zilei de 30 septembrie 2022. 


	Punerea în aplicare a Legii privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) Izolarea persoanelor testate pozitiv la coronavirusul SARS-CoV-2 (Dispozițiegenerală privind izolarea)
	Dispoziție generală
	1. Domeniul de aplicare
	2. Prevederi privind plasarea în izolare
	3. Reglementări extinse în timpul izolării
	4. Încheierea izolării
	5. Reglementare privind reluarea ocupației după încheierea izolării pentru angajații dinunități conform § 23 alin. 3 teza 1, alin. 5 teza 1 și § 36 alin. 1 nr. 2, 7 din Legea privindprotecția împotriva infecțiilor (IfSG).
	6. Recomandări de conduită după încheierea izolării
	7. Contravenție
	8. Aplicabilitatea imediată
	9. Intrarea în vigoare, ieșirea din vigoare





