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2126-1-21-G 

Сімнадцяте розпорядження Баварії про заходи захисту від інфекцій 
(17. BayIfSMV): 

від 30 вересня 2022 року 

Виходячи з § 32, п. 1 в поєднанні з § 28, абз. 1, §§ 28b, абз. 1 п. 9 та 10, а також абз. 2 Закону про захист 
від інфекцій (IfSG) від 20 липня 2000 року (BGBl. I стор. 1045), останні зміни в який були внесені згідно з 
ст. 1b Закону від 16 вересня 2022 року (BGBl. I. стор.1454), і § 9 № 5 Постанови про делегування (DelV) 
від 28 січня 2014 року (GVBl. стор. 22, BayRS 103-2-V), останні зміни в яке були внесені відповідно до 
Постанови від 27 вересня 2022 року (GVBl. стор. 555), Міністерство охорони здоров'я федеральної землі 
Баварія постановляє: 

Частина 1.  
Чинні правила 

§ 1  
Загальні рекомендації щодо поведінки 

1Ми рекомендуємо кожному скрізь, де це можливо, триматися на відстані не менше 1,5 м від інших 
людей та забезпечити належну гігієну рук. 2У закритих приміщеннях, незалежно від положень Закону про 
захист від інфекцій (IfSG) і § 2, рекомендується носити принаймні медичну маску і забезпечити достатню 
вентиляцію. 3Для підприємств, установ, пропозицій та заходів за участю публіки рекомендується 
розробити концепції гігієни, які передбачають, зокрема, заходи щодо забезпечення дезінфікуючими 
засобами та уникнення непотрібних контактів. 

§ 2  
Масковий режим 

(1) Діє в 

1. громадському приміському пасажирському транспорті для пасажирів,   

a) а також для контролерів і обслуговуючого персоналу, водіїв і диспетчерського персоналу, 
b) якщо виконання службових обов'язків передбачає фізичний контакт з іншими особами; 

2. будівлях та закритих приміщеннях, включаючи закриті транспортні зони для операторів і працівників 

a) медичних установ, 
b) закладів амбулаторної хірургії, 
c) закладів по догляду, у яких надається медична допомога, порівнянна з лікарнями, 
d) центрах гемодіалізу, 
e) клініках денного перебування, 
f) рятувальних службах, 

де знаходяться кілька осіб, щоб уникнути небезпеки для осіб, які за віком або станом здоров’я мають 
підвищений ризик тяжкого або летального перебігу COVID-19; 
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3. будівлях і закритих приміщеннях за винятком приватних кімнат притулків для безпритульних та 
гуртожитків для шукачів притулку, тих, хто за законом зобов’язаний покинути країну, біженців та пізніх 
переселенців, діє обов’язок носити як мінімум медичну маску (масковий режим). 

(2) Масковий режим не застосовується за наявності вагомих підстав, а також у випадках, вказаних у § 
28b абз. 2 п. 3 IfSG. 

(3) 1Від виконання вимог маскового режиму звільнені: 

1. Діти в віці до 6 років; 

2. Особи, які можуть підтвердити, що для них неможливо або недопустимо носити маску через 
інвалідність або за станом здоров’я, безпосередньо на місці, зокрема, шляхом пред’явлення оригіналу 
письмової медичної довідки з повним ім'ям, датою народження та конкретною інформацією про причину 
звільнення від маскового режиму; 

3. Глухі та люди з вадами слуху, а також особи, що їх супроводжують. 

2Маску можна знімати, якщо це необхідно для ідентифікації особи або спілкування з людьми з вадами 
слуху. 3Працівники зобов’язані носити медичну маскупід час виконання службових обов’язків, цього 
вимагають правила охорони праці. 

(4) Оператори зобов'язані забезпечити дотримання вимог маскового режиму відповідно до абз. 1–3. 

§ 3  
Винятки щодо тестування залежно від типу закладу 

(1) 1Звільнені від обов'язкового тестування відповідно до § 28b абз. 1 п. 1 № 3 літ. a IfSG оператори та 
співробітники, які не працюють у відділеннях або зонах з особливо вразливими пацієнтами. 2Особливо 
вразливими є пацієнти, які за віком чи станом здоров’я мають підвищений ризик тяжкого або летального 
перебігу COVID-19. 3Перелік відділень та зон лікарні з особливо вразливими пацієнтами необхідно 
вказати в планах гігієни відповідно до § 23 абз. 5 п. 1 IfSG довести до відома працівників. 

(2) Звільнені від обов'язкового тестування відповідно до § 28b абз. 1 п. 1 № 3 літ. a IfSG особи, які 
приходять до спеціально-педагогічних центрів денного догляду. 

(3) 1Звільнені від обов'язкового тестування відповідно до § 28b абз. 1 п. 1 № 3 або № 4 IfSG оператори та 
співробітники, які вакциновані або одужали у розумінні § 22a абз. 1 і 2 IfSG за умови, що вони не рідше 
двох разів на календарний тиждень надають підтвердження тестування. 2Підтвердженням тестування 
згідно з п. 1 є результат тестування згідно з § 22a абз. 3 IfSG або письмове чи електронне підтвердження 
методом 

1. тесту ПЛР, тесту PoC-ПЛР або тесту на основі інших методів виявлення нуклеїнової кислоти, 
проведеним не раніше ніж 48 годин тому, 

2. тесту PoC на антиген, проведеним не раніше ніж 24 години тому, або 

3. тестом на антиген для самостійного використання (самотестування), схваленим Федеральним 
інститутом лікарських засобів і медичних виробів, що був проведений не більше 24 годин тому, 

що в іншому відповідає положенням § 22a IfSG. 3Тестування згідно п. 2 № 3 можна також виконувати без 
нагляду. 

(4) Звільнені від обов'язкового тестування відповідно до § 28b абз. 1 п. 1 № 3 або № 4 IfSG також 

1. діти у віці до 6 років, 

2. діти, які ще не відвідують школу 

3. особи, тестування яких не виконує свого призначення.  

(5) Супровід помираючих дозволяється в будь-який час. 
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Частина 2.  
Заключні положення 

§ 4  
Додаткові розпорядження, винятки 

(1) Подальші або додаткові розпорядження органів, відповідальних за дотримання Закону про захист від 
інфекцій, у рамках § 28b абз. 5 п. 2 IfSG залишаються незмінними. 

(2) 1Виняткові дозволи можуть надаватися в окремих випадках за заявою відповідального районного 
адміністративного органу, якщо це можливо з точки зору Закону про захист від інфекцій та відповідає 
федеральному законодавству. 2Дозволи в порядку винятку, які стосуються загальної групи осіб або 
загальних випадків, можуть бути надані лише за погодженням з відповідальним урядом відповідно до 
умов п. 1. 

§ 5  
Адміністративні правопорушення 

Адміністративне правопорушення у значенні § 73 абз. 1a № 24 IfSG вчиняється будь-якою особою, яка 
навмисно чи з необережності не виконує зобов’язання носити маску всупереч § 2 або яка, як 
експлуатуюча сторона не забезпечує дотримання маскового режиму всупереч § 2 абз. 4. 

§ 6  
Набуття чинності, закінчення терміну дії 

Це Розпорядження набуває чинності 1 жовтня 2022 року і діє до 28 жовтня 2022 року. 

Мюнхен, 30 вересня 2022 року 

Міністерство охорони здоров'я федеральної землі Баварія 

Клаус Голечек, федеральний міністр 
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