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Siedemnaste Bawarskie Rozporządzenie o zapobieganiu chorobom zakaźnym 
(17. BayIfSMV) 

z dnia 30 września 2022 r. 

Zgodnie z § 32 zd. 1 w związku z § 28 ust. 1, § 28b ust. 1 zd. 9 oraz 10 i ust. 2 Ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym (IfSG) z dnia 20 lipca 2000 r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 1045), ostatnio zmienionej 
w drodze art. 1b ustawy z dnia 16 września 2022 r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 1454) oraz z § 9 pkt 5 
Rozporządzenia o delegowaniu kompetencji (DelV) z dnia 28 stycznia 2014 r. (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń 
s. 22, Bawarski Zbiór Prawny 103-2-V), ostatnio zmienionego w drodze rozporządzenia z dnia 27 września 
2022 r. (Bawarski Dziennik Ministerialny nr 555), Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki wydaje 
rozporządzenie o następującym brzmieniu: 

Część 1  
Obowiązujące regulacje 

§ 1  
Ogólne zalecenia dotyczące postępowania 

1Wymaga się od wszystkich zachowania minimalnej odległości 1,5 m od innych osób, gdy tylko jest to możliwe, 
oraz zachowania odpowiedniej higieny rąk. 2W zamkniętych pomieszczeniach bez uszczerbku dla postanowień 
Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) oraz § 2 zaleca się noszenie co najmniej maseczki 
medycznej i dbanie o odpowiednią wentylację. 3W przypadku zakładów, instytucji, ofert oraz wydarzeń, gdzie 
występuje przepływ ludności, zaleca się opracowanie planów higieny, które przewidują w szczególności 
działania mające na celu udostępnienie środków dezynfekujących oraz unikanie niepotrzebnych kontaktów. 

§ 2  
Obowiązek noszenia maseczek 

(1) W 

1. środkach lokalnego transportu publicznego, w odniesieniu do  

a) pasażerów, a także 
b) personelu kontroli i obsługi oraz personelu kierującego i nadzorującego, o ile specyfika pracy tego 
personelu wymaga kontaktu fizycznego z innymi osobami, 

2. budynkach, zamkniętych pomieszczeniach, włącznie z zamkniętymi strefami pojazdów w odniesieniu do 
osób prowadzących działalność i pracowników w 

a) gabinetach lekarskich, 
b) placówkach chirurgii jednego dnia, 
c) placówkach opiekuńczych, w których realizowana jest opieka medyczna porównywalna do szpitalnej, 
d) punktach dializ, 
e) klinikach dziennych, 
f) pogotowiu ratunkowym, 
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o ile przebywa tam kilka osób i jest to konieczne do ochrony osób, u których ze względu na wiek lub stan 
zdrowia zachodzi podwyższone ryzyko ciężkiego albo śmiertelnego przebiegu COVID-19, 

3. budynkach i pomieszczeniach zamkniętych poza prywatnymi pomieszczeniami w noclegowniach dla 
bezdomnych i placówkach zbiorowego zakwaterowania osób ubiegających się o azyl, osób, na które nałożono 
podlegający wykonaniu obowiązek opuszczenia kraju, uchodźców i późnych przesiedleńców, istnieje 
obowiązek noszenia co najmniej maseczki medycznej (obowiązek noszenia maseczek). 

(2) Obowiązek noszenia maseczek nie ma zastosowania w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn oraz 
w przypadkach opisanych w § 28b ust. 2 zd. 3 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG). 

(3) 1Z obowiązku noszenia maseczek są zwolnione następujące grupy: 

1. dzieci do szóstego roku życia; 

2. osoby, które są w stanie uwiarygodnić, że noszenie maseczki nie jest w ich przypadku możliwe lub 
wykonalne z uwagi na ich niepełnosprawność lub względy zdrowotne, pod warunkiem że są w stanie 
natychmiast udokumentować ten fakt na miejscu, w szczególności poprzez okazanie pisemnego zaświadczenia 
lekarskiego w oryginale, które musi zawierać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz konkretne informacje 
o powodach zwolnienia z tego obowiązku; 

3. osoby niesłyszące oraz niedosłyszące, a także osoby im towarzyszące. 

2Zdejmowanie maseczki jest dozwolone, gdy jest to konieczne do celów identyfikacji lub do komunikacji 
z osobami cierpiącymi na zaburzenie słuchu. 3W przypadku pracowników noszenie maseczek medycznych jest 
obowiązkowe podczas wykonywania przez nich czynności służbowych w ramach postanowień z zakresu 
bezpieczeństwa pracy. 

(4) Osoby prowadzące działalność są zobowiązane zapewnić, by przestrzegano postanowień dotyczących 
obowiązku noszenia maseczek zgodnie z ust. 1 do 3. 

§ 3  
Wyjątki od wymogu poddania się testowi w przypadku określonych placówek 

(1) 1Spod wymogu poddania się testowi zgodnie z § 28b ust. 1 zd. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym (IfSG) wyjęte są osoby prowadzące działalność i pracownicy, którzy nie pracują 
na oddziałach ani w obszarach, gdzie znajdują się pacjenci z grup ryzyka. 2Za pacjentów z grup ryzyka uznaje 
się pacjentów, u których ze względu na wiek bądź stan zdrowia zachodzi znacznie podwyższone ryzyko 
ciężkiego albo śmiertelnego przebiegu COVID-19. 3Oddziały i obszary szpitala, w których przebywają pacjenci 
z grup ryzyka, należy wymienić w planach higieny zgodnie z § 23 ust. 5 zd. 1 Ustawy o zapobieganiu chorobom 
zakaźnym (IfSG) i poinformować o nich pracowników. 

(2) Spod wymogu poddania się testowi zgodnie z § 28b ust. 1 zd. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym (IfSG) wyjęte są osoby udające się do poradni pedagogiki leczniczej. 

(3) 1Spod wymogu poddania się testowi zgodnie z § 28b ust. 1 zd. 1 pkt 3 lub pkt 4 Ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym (IfSG) wyjęte są osoby prowadzące działalność oraz pracownicy, jeśli są osobami 
zaszczepionymi albo ozdrowieńcami w rozumieniu § 22a ust. 1 oraz 2 Ustawy o zapobieganiu chorobom 
zakaźnym (IfSG) i co najmniej dwa razy w tygodniu kalendarzowym przedłożą dokument potwierdzający brak 
zakażenia. 2Dokument potwierdzający brak zakażenia w rozumieniu zdania 1 to dokument zgodny z § 22a ust. 
3 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) albo pisemny bądź elektroniczny dokument wystawiony 
na podstawie 

1. testu PCR, szybkiego testu PoC PCR lub testu wykonanego innymi metodami amplifikacji kwasów 
nukleinowych, który został wykonany maksymalnie 48 godzin wcześniej, 

2. testu antygenowego PoC, który został wykonany maksymalnie 24 godziny wcześniej lub 

3. testu antygenowego do samodzielnego stosowania przez niespecjalistów (test samodzielny), który został 
dopuszczony przez Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM) i wykonany maksymalnie 
24 godziny wcześniej, 

o ile w pozostałym zakresie test odpowiada postanowieniom § 22a Ustawy o zapobieganiu chorobom 
zakaźnym (IfSG). 3Test w rozumieniu zdania 2 pkt 3 można wykonać również bez nadzoru. 
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(4) Spod wymogu poddania się testowi zgodnie z § 28b ust. 1 zd. 1 pkt 3 lub pkt 4 Ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym (IfSG) są wyjęte 

1. dzieci do szóstego roku życia, 

2. dzieci jeszcze nieuczęszczające do szkoły, 

3. osoby, w przypadku których test nie jest w stanie spełnić swojej funkcji.  

(5) Towarzyszenie osobom umierającym jest dozwolone w każdej chwili. 

Część 2  
Przepisy końcowe 

§ 4  
Zarządzenia uzupełniające, wyjątki 

(1) Dalej idące lub uzupełniające zarządzenia organów odpowiadających za wykonanie przepisów Ustawy 
o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) pozostają bez zmian w ramach postanowień § 28b ust. 5 zd. 2 
Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG). 

(2) 1Zezwolenia specjalne mogą zostać wydane w jednostkowym przypadku przez właściwy urząd administracji 
powiatowej na wniosek, jeśli jest to dopuszczalne z punktu widzenia ochrony przed chorobami zakaźnymi i nie 
stoi w sprzeczności z prawem federalnym. 2Zezwolenia specjalne dotyczące ogólnego kręgu osób albo 
ogólnego typu przypadków mogą być wydawane pod warunkiem zachowania wymogów określonych w zd. 1 
i tylko w porozumieniu z właściwym rządem. 

§ 5  
Wykroczenia 

Wykroczenie w rozumieniu § 73 ust. 1a pkt 24 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) popełnia ten, 
kto umyślnie albo nieumyślnie wbrew § 2 nie dopełnia obowiązku noszenia maseczek albo wbrew § 2 ust. 4 
jako osoba prowadząca działalność nie zapewnia dopełnienia obowiązku noszenia maseczek. 

§ 6  
Wejście w życie, utrata mocy obowiązującej 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 października 2022 r. i przestaje obowiązywać z upływem 28 
października 2022 r. 

Monachium, 30 września 2022 r. 

Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki 

Klaus H o l e t s c h e k , Minister 
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Nota prawna 
Wydawca: 
Bayerische Staatskanzlei (Bawarska Kancelaria Państwowa), Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München, Niemcy 
Adres pocztowy: Postfach 220011, 80535 München, Niemcy tel.: +49 (0)89 2165-0, e-mail: direkt@bayern.de  
Realizacja techniczna: 
Bayerische Staatsbibliothek (Bawarska Biblioteka Państwowa), Ludwigstraße 16, 80539 München, Niemcy 
Druk: 
Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech (Zakład penitencjarny w Landsberg am Lech), Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech,  
Niemcy tel.: +49 (0)8191 126-725, faks: +49 (0)8191 126-855, e-mail: druckerei.ll@jv.bayern.de ISSN 2627-3411 
Informacje dotyczące ukazywania się dziennika / warunki otrzymania dziennika: 
Bawarski Dziennik Ministerialny (BayMBl.) ukazuje się w zależności od potrzeb. Regularny dzień publikacji przypada w środy. Dziennik jest publikowany na 
bawarskiej platformie ogłoszeniowej www.verkuendung.bayern.de. Zamieszczony tam elektroniczny dokument PDF/A jest wersją ogłoszoną urzędowo. 
Bawarska platforma ogłoszeniowa jest dostępna bezpłatnie dla każdego. 
Wydruk ogłoszonych dzienników urzędowych można zamówić za opłatą w zakładzie penitencjarnym Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech. Dalsze 
informacje na temat warunków otrzymania dziennika są dostępne na bawarskiej platformie ogłoszeniowej. 
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