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Wersja ujednolicona (stan na: 16.11.2022 r.) – wiążącą moc prawną mają poszczególne obwieszczenia 
z dnia 15.11.2022 r. oraz 16.11.2022 r. 

 
 
 

Wykonanie obowiązków wynikających 
z Ustawy o zapobieganiu chorobom 

zakaźnym (IfSG) 
 

Zarządzenie ogólne w sprawie środków ochronnych w przypadku osób, które 
uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 

(Zarządzenie ogólne w sprawie 
środków ochronnych) 

 
Obwieszczenie Bawarskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki z dnia 15 listopada 

2022 r., sygn. GCRa-G8000-2022/44-504 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 zd. 1, § 28b ust. 5 zd. 3 oraz § 31 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym 
(IfSG) w związku z § 65 zd. 2 pkt 2 Rozporządzenia o właściwości organów (ZustV) Bawarskie Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki wydaje następujące 

 
zarządzenie ogólne 

 
1. Zakres stosowania 

 

O ile nie przewidziano inaczej, postanowienia zawarte w niniejszym zarządzeniu ogólnym 
obowiązują w odniesieniu do osób, które zostały poinformowane przez Urząd ds. Zdrowia, osobę 
wykonującą bądź nadzorującą test lub laboratorium analizujące test, że przeprowadzony u nich 
przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub porównywalną, przeszkoloną w tym 
celu osobę albo nadzorowany przez taką osobę test PCR, test PoC-PCR lub test wykonany 
innymi metodami amplifikacji kwasów nukleinowych (test metodą amplifikacji kwasu 
nukleinowego) lub test antygenowy do bezpośredniego wykazania obecności czynników 
zakaźnych SARS-CoV-2 (test antygenowy) dał wynik pozytywny (osoby, które uzyskały 
pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa). 

 
2. Początek i zakończenie obowiązywania środków ochronnych 

 

2.1 Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, niezwłocznie po 
powzięciu informacji o pozytywnym wyniku testu mają obowiązek noszenia maseczki zgodnie z 
punktem 3 oraz obowiązuje wobec nich zakaz wstępu i aktywności w myśl punktu 4. Jednostka 
informująca o wyniku testu wraz z wynikiem przekazuje osobom, które uzyskały pozytywny 
wynik testu na obecność koronawirusa, informacje o konieczności przestrzegania tych środków 
ochronnych. Powyższe postanowienie nie wpływa na obowiązki zgłoszenia w myśl § 6 ust. 1 
zd. 1 pkt 1 lit. t) oraz § 7 ust. 1 zd. 1 pkt 44a Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym 
(IfSG). 

 

2.2 Środki ochronne wskazane w punktach 3 i 4 przestają obowiązywać najwcześniej po upływie 5 
dni od pierwszego wykazania obecności czynników zakaźnych, pod warunkiem że objawy nie 
występują od co najmniej 48 godzin, najpóźniej jednak po upływie 10 dni. W drodze odstępstwa 
od zdania pierwszego, środki ochronne wskazane w punktach 3 i 4 przestają obowiązywać w 
stosunku do osób, u których przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika służby 
zdrowia lub porównywalną, przeszkoloną w tym celu osobę test antygenowy dał wynik 
pozytywny, z chwilą przedłożenia negatywnego wyniku pierwszego testu metodą amplifikacji 
kwasu nukleinowego wykonanego u tych osób po pozytywnym teście antygenowym. W 
przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu środki ochronne wskazane w punktach 3 i 4 
przestają obowiązywać zgodnie z wytycznymi zdania pierwszego, przy czym za pierwsze 
wykazanie obecności czynników zakaźnych uznaje się pozytywny wynik testu antygenowego w 
myśl zdania drugiego. 

 
 

 



Strona 2 z 3  

3. Obowiązek noszenia maseczek 
 

3.1 Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, poza własnym domem 
muszą nosić co najmniej maseczkę medyczną. Do domu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
zalicza się w szczególności także przyległy do niego ogród, taras oraz balkon. 

 

3.2 Obowiązek noszenia maseczek w myśl punktu 3.1 nie obowiązuje: 
 

a)  na świeżym powietrzu, jeśli można zachować odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób; 
 

b)  w pomieszczeniach, w których nie przebywają inne osoby; 
 
c)  w stosunku do dzieci do szóstego roku życia; 

 

d)  w stosunku do osób, 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; 

 

e)  w stosunku do osób niesłyszących i niedosłyszących oraz osób im towarzyszącym; 
 

f) gdy jest to konieczne do celów identyfikacji lub do komunikacji z osobami cierpiącymi na 
zaburzenie słuchu; 

 

g)  w przypadku innych wymuszających to sytuacji. 
 

4. Zakaz wstępu i aktywności w określonych placówkach i obiektach zakwaterowania zbiorowego 
 

4.1 Osoby prowadzące działalność, pracownicy, odwiedzający oraz wolontariusze nie mogą 
wchodzić na teren placówek w rozumieniu § 23 ust. 3 zd. 1 oraz § 35 ust. 1 zd. 1 Ustawy o 
zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) oraz na teren obiektów zakwaterowania zbiorowego w 
rozumieniu § 36 ust. 1 pkt 3 do 6 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) ani 
wykonywać w nich żadnych aktywności, jeśli osoby te uzyskały pozytywny wynik testu na 
obecność koronawirusa. 

 

4.2 Zakazem wstępu i aktywności w myśl punktu 4.1 nie są objęte: 
 

a)  poradnie pedagogiki leczniczej oraz 
 

b)  osoby prowadzące działalność, pracownicy i wolontariusze placówek w rozumieniu § 23 ust. 3 
zd. 1 pkt 1, 3 i 11 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) oraz placówek opieki 
pełnostacjonarnej bądź częściowo stacjonarnej zajmujących się opieką i zakwaterowaniem osób z 
niepełnosprawnością, które pracują w obszarach niemających kontaktu z osobami, u których ze 
względu na wiek lub stan zdrowia zachodzi podwyższone ryzyko ciężkiego albo śmiertelnego 
przebiegu COVID-19 (osoby z grup ryzyka); właściwe placówki mają obowiązek wskazać w 
planach higieny w rozumieniu § 23 ust. 5 zd. 1 lub § 35 ust. 1 zd. 3 Ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym (IfSG) obszary, w których nie dochodzi do kontaktu z osobami z grup ryzyka, 
i poinformować o nich pracowników. 

 

4.3 Jeśli mimo zastosowania wszelkich możliwych środków organizacyjnych, takich jak 
wykorzystanie personelu z innych obszarów, wprowadzony zakaz wstępu i aktywności będzie 
zagrażać utrzymaniu prawidłowego toku czynności w placówkach lub obiektach 
zakwaterowania zbiorowego w rozumieniu punktu 4.1, osoba, która uzyskała pozytywny wynik 
testu na obecność koronawirusa, może nie zostać objęta zarządzeniem z punktu 4.1, pod 
warunkiem dochowania wytycznych z zakresu zasad sanitarnych, mających na celu ochronę w 
szczególności innych pracowników przed zakażeniem. Decyzję podejmuje właściwy urząd 
administracji powiatowej po konsultacjach z lekarzem zakładowym oraz kierownictwem 
placówki albo obiektu zakwaterowania zbiorowego. 

 

4.4 Towarzyszenie osobom umierającym jest dozwolone w każdej chwili. 
 

4.5 W stosunku do osób, które są leczone, otoczone opieką, zakwaterowane lub korzystają z 
usług pielęgnacyjnych w placówkach lub obiektach zakwaterowania zbiorowego w myśl 
punktu 4.1, kierownictwo placówki lub obiektu zakwaterowania zbiorowego ma obowiązek 
podjąć odpowiednie środki ochronne, takie jak wykluczenie z uczestnictwa we wspólnych 
wydarzeniach, jeśli osoby te uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. 
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5. Zalecenia dla osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa 
 

Zaleca się, by osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, we 
wskazanym w punkcie 2 okresie dobrowolnie poddały się samoizolacji, wykonywały swoje 
obowiązki służbowe w miarę możliwości z domu, unikały zbędnych kontaktów z innymi osobami, a 
także zrezygnowały z uczestnictwa w wydarzeniach publicznych oraz z wizyt w lokalach 
gastronomicznych. 

 
6. Przepisy przejściowe 

 

W stosunku do osób, które dnia 15 listopada 2022 r. na podstawie zarządzenia ogólnego 
wydanego przez Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki w dniu 12 kwietnia 2022 r., sygn. G51v-
G8000-2022/44-242 (BayMBl. 2022 nr 225), w sprawie izolacji osób, które otrzymały pozytywny 
wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (izolacja w myśl zarządzenia ogólnego), 
ostatnio zmienionego w drodze zarządzenia ogólnego z dnia 27 października 2022 r., sygn. 
GCRe-G8000-2022/44-479 (BayMBl. 2022 nr 606), znajdują się w izolacji ze względu na fakt, że 
uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, obowiązkowa izolacja kończy się w 
momencie wejścia w życie niniejszego zarządzenia ogólnego. Obowiązkową izolację w przypadku 
tych osób w okresie, o którym mowa w punkcie 2, zastępują środki ochronne w rozumieniu 
punktów 3 i 4 oraz zalecenia w myśl punktu 5 niniejszego zarządzenia ogólnego. 

 
7. Wykroczenia 

 

Naruszenie postanowień z punktu 4 zgodnie z § 73 ust. 1a pkt 6 Ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym (IfSG) może zostać uznane za wykroczenie i odpowiednio ukarane. 

 
8. Natychmiastowe wykonanie 

 

Niniejsze zarządzenie ogólne podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. 
 

9. Wejście w życie, utrata mocy obowiązującej 
 

Niniejsze zarządzenie ogólne wchodzi w życie w dniu 16 listopada 2022 r. i przestaje 
obowiązywać z upływem 31 stycznia 2023 r. Wraz z upływem 15 listopada 2022 r. przestaje 
obowiązywać zarządzenie ogólne wydane przez Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki w dniu 
12 kwietnia 2022 r., sygn. G51v-G8000-2022/44-242 (BayMBl. 2022 nr 225), w sprawie izolacji 
osób, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (izolacja 
w myśl zarządzenia ogólnego), ostatnio zmienione w drodze zarządzenia ogólnego z dnia 27 
października 2022 r., sygn. GCRe-G8000-2022/44-479 (BayMBl. 2022 nr 606). 
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