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2126-1-21-G 

A șaptesprezecea Ordonanță bavareză privind măsurile de  
protecție împotriva infecțiilor 

(17. BayIfSMV) 

din 30 septembrie 2022 

În baza § 32 teza 1 coroborat cu § 28 alin. 1, § 28b alin. 1 tezele 9 și 10 precum și alin. 2 din Legea privind 
protecția împotriva infecțiilor (IfSG) din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial Federal (BGBl.) I pag. 1045), modificată 
ultima dată prin art. 1b din Legea din 16 septembrie 2022 (Monitorul Oficial Federal (BGBl.) I pag. 1454) și 
coroborat cu § 9 nr. 5 din Ordonanța de delegare (DelV) din 28 ianuarie 2014 (Monitorul Oficial Bavarez (GVBl.) 
pag. 22, Repertoriul Legislativ Bavarez (BayRS) 103-2-V), modificată ultima dată prin Ordonanța din 27 
septembrie 2022 (BayMBl. nr. 555), Ministerul de Stat al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria emite următoarea 
Ordonanță: 

Partea 1  
Reglementări aplicabile 

§ 1  
Reglementări generale de conduită 

1Fiecare este îndemnat, oriunde este posibil, să păstreze o distanță minimă de 1,5 m față de alte persoane și 
să respecte o igienă suficientă a mâinilor. 2În spațiile închise, fără a aduce atingere dispozițiilor Legii privind 
protecția împotriva infecțiilor (IfSG) și § 2, se recomandă cel puțin purtarea unei măști medicale și asigurarea 
unei ventilații suficiente. 3Pentru companii, instituții, oferte și evenimente cu trafic de public, se recomandă 
elaborarea unor planuri de igienă care să prevadă în mod special măsuri de asigurare a dezinfectanților și de 
evitare a contactelor inutile. 

§ 2  
Obligativitatea purtării măștii 

(1) În 

1. mijloacele de transport public local, pentru  

a) călători, precum și 
b) pentru personalul de control și service, șoferi și vatmani, în măsura în care există contact fizic cu alte 
persoane în vederea desfășurării muncii lor, 

2. clădiri și spații închise, inclusiv zone închise ale vehiculelor, destinate operatorilor și angajaților din 

a) cabinete medicale, 
b) unități de chirurgie ambulatorie, 
c) unități de îngrijire preventivă, în care sunt oferite servicii de asistență medicală similare celor din spitale, 
d) unități de dializă, 
e) clinici de zi, 
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f) servicii medicale de urgență, 

dacă sunt prezente mai multe persoane acolo, în măsura în care acest lucru este necesar pentru evitarea unui 
pericol pentru persoanele care, din cauza vârstei sau a stării lor de sănătate, prezintă un risc crescut de apariție 
a unui parcurs sever sau fatal de COVID-19, 

3. clădiri și spații închise în afara spațiilor private ale centrelor de cazare pentru persoane fără adăpost și în 
spațiile pentru cazarea colectivă a solicitanților de azil, a persoanelor aflate sub obligația legală executorie de a 
părăsi țara, a refugiaților și a repatriaților există obligația de a purta cel puțin o mască medicală (obligativitatea 
purtării măștii). 

(2) Obligativitatea purtării măștii nu se aplică dacă există motive esențiale și în cazurile specificate în § 28b alin. 
2 teza 3 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG). 

(3) 1Sunt exonerate de la obligativitatea purtării măștii: 

1. copiii cu vârsta mai mică de șase ani; 

2. persoanele care pot face dovadă credibilă că purtarea unei măști este imposibilă sau inacceptabilă din 
cauza unei dizabilități sau din motive de sănătate, atât timp cât acest lucru poate fi dovedit imediat la fața 
locului, îndeosebi prin prezentarea în original a unei adeverințe medicale în scris, care trebuie să conțină 
numele complet, data nașterii și mențiuni concrete cu privire la motivul pentru care persoana în cauză este 
exonerată de obligativitatea purtării măștii. 

3. persoanele surde și cu deficiențe de auz și persoanele însoțitoare ale acestora. 

2Înlăturarea măștii este permisă numai în măsura în care este necesară în scopuri de identificare sau de 
comunicare cu persoanele cu deficiențe de auz. 3Angajații sunt obligați să poarte o mască medicală facială în 
timpul activității lor de muncă, în conformitate cu prevederile legale de protecție a muncii. 

(4) Operatorii sunt obligați să asigure respectarea dispozițiilor referitoare la obligativitatea purtării măștii 
conform alin. 1-3. 

§ 3  
Derogări de la cerințele de testare în anumite instituții 

(1) 1Operatorii și angajații care nu sunt repartizați în zone sau secții cu pacienți deosebit de vulnerabili sunt 
exonerați de la cerința de testare conform § 28b alin. 1 teza 1 nr. 3 lit. a din Legea privind protecția împotriva 
infecțiilor (IfSG). 2Deosebit de vulnerabili sunt pacienții care, din cauza vârstei sau a stării lor de sănătate, 
prezintă un risc crescut de apariție a unui parcurs sever sau fatal de COVID-19. 3Zonele și secțiile spitalului cu 
pacienți deosebit de vulnerabili vor fi menționate în planurile de igienă conform § 23 alin. 5 teza 1 din Legea 
privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) și vor fi aduse la cunoștința angajaților. 

(2) Persoanele care intră într-un centru de zi pentru educație curativă sunt exonerate de la cerința de testare 
conform § 28b alin. 1 teza 1 nr. 3 lit. b din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG). 

(3) 1Operatorii și angajații sunt exceptați de la cerința de testare conform § 28b alin. 1 teza 1 nr. 3 sau nr. 4 din 
Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG), dacă sunt persoane vaccinate sau însănătoșite în sensul § 
22a alin. 1 și 2 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) și prezintă o dovadă de testare de cel puțin 
două ori pe săptămână calendaristică. 2Dovada de testare conform tezei 1 reprezintă o dovadă a testării 
conform § 22a alin. 3 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) sau o dovadă de testare scrisă sau 
electronică în baza 

1. unui test PCR, a unui test PoC-PCR sau a unui test folosind alte metode de tehnologie de amplificare a 
acidului nucleic care a fost efectuat cu cel mult 48 de ore în urmă; 

2. unui test antigen PoC care a fost efectuat în urmă cu cel mult 24 de ore sau 

3. a unui test antigen aprobat de Institutul Federal pentru Medicamente și Dispozitive Medicale pentru auto-
utilizare de către persoane care nu sunt cadre medicale (auto-test), efectuat în urmă cu cel mult 24 de ore, 

dacă în rest testul corespunde § 22a din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG). 3O testare conform 
tezei 2 nr. 3 se poate efectua și fără supraveghere. 

  



BayMBl. 2022 nr. 557 30 septembrie 2022 
 

 
 

(4) De asemenea, următoarele categorii de persoane sunt exonerate de cerința de testare conform § 28b alin. 1 
teza 1 nr. 3 sau nr. 4 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG): 

1. copiii până la vârsta de șase ani, 

2. copiii care nu merg încă la școală, 

3. persoanele în cazul cărora testarea nu își poate îndeplini scopul.  

(5) Vegherea muribunzilor este permisă în orice moment. 

Partea a II-a  
Dispoziții finale 

§ 4  
Reglementări suplimentare, derogări 

(1) Alte dispoziții suplimentare sau complementare ale autorităților competente pentru punerea în aplicare a 
Legii privind protecția împotriva infecțiilor în conformitate cu § 28b alin. 5 teza 2 din IfSG rămân neafectate. 

(2) 1În cazuri individuale se pot acorda derogări la cererea autorității administrative districtuale competente, 
dacă acest lucru este justificabil în baza legislației privind protecția împotriva infecțiilor și nu intră în conflict cu 
legislația federală. 2Derogările care vizează un grup general de persoane sau o situație generală pot fi acordate 
în condițiile tezei 1 doar cu acordul guvernului competent. 

§ 5  
Contravenții 

O contravenție în sensul § 73 alin. 1a nr. 24 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) este orice 
faptă săvârșită intenționat sau din neglijență de către o persoană care, contrar § 2, nu respectă obligativitatea 
purtării măștii, sau contrar § 2 alin. 4, ca operator, nu asigură respectarea obligativității purtării măștii. 

§ 6  
Intrarea în vigoare, ieșirea din vigoare 

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 1 octombrie 2022 și își încetează aplicabilitatea la sfârșitul zilei de 28 
octombrie 2022. 

München, 30 septembrie 2022 

Ministerul de Stat al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria 

Klaus H o l e t s c h e k , Ministru de Stat 
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