міністерства охорони здоров’я
федеральної землі Баварія
Виконання Закону про захист від інфекцій (IfSG)
Ізоляція осіб з позитивним тестом на коронавірус SARS-CoV-2 (Загальне
адміністративне розпорядження про ізоляцію)
Повідомлення міністерства охорони здоров’я федеральної землі Баварія
від 12 квітня 2022 року, № G51v-G8000-2022/44-242,
останні зміни внесено оголошенням від 30 червня 2022 р.
Міністерство охорони здоров'я федеральної землі Баварії на підставі § 28, абз 1, п. 1, § 28а,
абз. 7, п. 2, § 29, абз. 1 і 2, § 30, абз. 1, п. 2 та § 31 Закону про захист від інфекцій (IfSG) у
поєднанні з § 65, п. 2 № 2 Порядку про компетенції (ZustV) видає наступне
Загальне адміністративне розпорядження
1. Сфера застосування
Якщо не зазначено інше, положення цього Загального адміністративного розпорядження
застосовуються до осіб, яким департамент охорони здоров’я, особа, яка проводить або
контролює тестування, або орган, який оцінює тестування, повідомили про те, що тест ПЛР,
тест PoC-ПЛР або інші методи на основі технології ампліфікації нуклеїнової кислоти (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).
2. Правила ізоляції
2.1 Особи, які мають позитивний результат тесту, повинні ізолюватися відразу після того, як
отримають повідомлення про позитивний результат тесту. При оголошенні результату
тесту відповідний орган 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 Закону про захист від
інфекції (IfSG), залишаються незмінними. Якщо основний тест був проведений поза
територіальними межами зони дії Закону про захист від інфекцій, 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.
2.2 Ізоляцію повинні проходити в квартирі або іншій просторово відокремленій частині
будівлі.
2.3 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 балкон. Залишати квартиру
дозволяється виключно для проведення тестів, які виконуються згідно з № 4.1 або № 5, а
також для інших тестів, призначених департаментом охорони здоров’я.
2.4 Протягом усього періоду 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 ізоляції відповідну особу з позитивним тестом не повинні відвідувати особи, які
не належать до цього ж домогосподарства.

міністерства охорони здоров’я
федеральної землі Баварія
3. Подальші правила на період ізоляції
3.1 Якщо під час 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.
3.2 Якщо особа з позитивним тестом є неповнолітньою або якщо законом їй призначено
опікуна, відповідальність за дотримання ізоляції несуть законні опікуни.
3.3 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 осіб
з позитивним результатом тесту можливий винятковий дозвіл відмови від ізоляції, але
обов'язково 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.
4. Завершення ізоляції
4.1 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 № 4.2, при цьому первинне виявлення інфекції
відбулось на основі позитивного тесту на антиген відповідно до п. 1. В інших випадках
ізоляція закінчується не раніше ніж через п’ять днів після позитивного тесту на антиген і
відсутності симптомів протягом щонайменше 48 годин, але не пізніше, ніж через десять
днів.
4.2 Для осіб з позитивним результатом тесту на нуклеїнову кислоту ізоляція закінчується не
раніше ніж через п’ять днів після позитивного тесту на антиген і відсутності симптомів
протягом щонайменше 48 годин, але не пізніше, ніж через десять днів.
5. Положення про поновлення трудової діяльності після закінчення ізоляції для
працівників закладів відповідно до § 23, абз. 3, п. 1, абз. 5 п. 1 та § 36 абз. 1 № 2, 7 IfSG
Працівники закладів відповідно до § 23, абз. 3 п. 1, абз. 5, п. 1 та § 36, абз. 1 № 2, 7 IfSG, які
перебували в ізоляції відповідно до вимог цього Загального адміністративного
розпорядження або за індивідуальним розпорядженням відповідального районного
адміністративного уповноваженого органу, можуть відновити діяльність у відповідному
закладі, лише якщо вони не пройшли тест на нуклеїнову кислоту або тест на антиген,
виконаний або контрольований медичним працівником або спеціально підготовленою
особою. У цьому випадку негативним результатом тесту на нуклеїнову кислоту також
вважається тест, де ct більше 30. Негативний результат тесту необхідно надати оператору
відповідного об’єкта одночасно з поновленням роботи. У окремих випадках компетентний
районний адміністративний орган може прийняти інше рішення. § 3, абз. 1 і 2 Шістнадцятого
розпорядження Баварії про заходи захисту від інфекцій (16. BayIfSMV) залишаються
незмінними.
6. Рекомендації щодо поведінки після завершення ізоляції
Після закінчення ізоляції відповідним особам протягом наступних п’яти днів поза межами
власного помешкання рекомендується носити маску FFP2, перш за все в закритих
приміщеннях, та уникати непотрібних контактів з іншими людьми.
7. Адміністративне правопорушення
Порушення цього Загального адміністративного розпорядження може бути покарано як
адміністративне правопорушення відповідно до статті § 73, абз. 1а № 6 IfSG.
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8. Негайне виконання
Згідно із законом це Загальне адміністративне розпорядження набуває чинності негайно.
9. Набуття чинності, закінчення терміну дії
Це Розпорядження набирає чинності 13 квітня 2022 року, термін дії закінчується 30 вересня
2022 року.

