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Versiune consolidată (din data de: 16.11.2022) – obligatorii din punct de vedere juridic sunt Înștiințările 
individuale din 15.11.2022 și 16.11.2022 

 
 
 

Punerea în aplicare a Legii privind protecția 
împotriva infecțiilor (IfSG) 

 
Dispoziție generală privind măsurile de protecție pentru persoanele care au fost 

testate pozitiv cu virusul Corona SARS-CoV-2 
(DG privind măsurile de protecție anticoronavirus) 

 
Înștiințarea Ministerului de Stat al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria din 15 

noiembrie 2022, nr. înreg. GCRa-G8000-2022/44-504 

 
Ministerul de Stat al Sănătății și Îngrijirii din Bavaria emite pe baza art. 28 alin. 1 teza 1, art. 28b alin. 5 teza 3 
și art. 31 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) coroborat cu art. 65 teza 2 nr. 2 a Ordonanței 
jurisdicționale (germ. ZustV) următoarea 

 
Dispoziție generală 

 
1. Domeniul de aplicare 

 

Dacă nu se specifică altfel, prevederile prezentei dispoziții generale se aplică persoanelor care au 
fost informate de către Direcția de sănătate publică, de către persoana care efectuează sau 
supraveghează testul sau de către organismul de evaluare a testului că în cazul lor există un 
rezultat pozitiv la un test PCR, un test PoC-PCR, sau la un test folosind alte metode de 
tehnologie de amplificare a acidului nucleic (testul acidului nucleic) sau un test antigen pentru 
detectarea directă a patogenului SARS-CoV-2 (testul antigen) efectuat de un medic specialist sau 
o persoană cu o pregătire profesională similară instruită în acest scop (persoane testate pozitiv). 

 
2. Data de început și de sfârșit a măsurilor de protecție 

 

2.1 Pentru persoanele care au fost testate pozitiv, obligația de purtare a măștii conform nr. 3 și 
interzicerea accesului și a desfășurării de activități conform nr. 4 se aplică imediat după ce se 
cunoaște rezultatul testului pozitiv. La momentul comunicării rezultatului testului, organismul 
care anunță rezultatul testării informează persoana care are un rezultat pozitiv cu privire la 
obligația de a respecta aceste măsuri de protecție. Acest lucru nu aduce atingere obligației de 
raportare conform art. 6 alin. 1 teza 1 nr. 1 lit. t și art. 7 alin. 1 teza 1 nr. 44a din Legea privind 
protecția împotriva infecțiilor (IfSG). 

 

2.2 Măsurile de protecție conform nr. 3 și 4 se încheie cel mai devreme la cinci zile de la detectarea 
inițială a agentului patogen și lipsa de simptome timp de cel puțin 48 de ore, însă cel târziu după 
zece zile. Prin abatere de la teza 1, măsurile de protecție conform nr. 3 și 4 se încheie în cazul 
persoanelor care au fost testate pozitiv printr-un test antigen de către un medic specialist sau o 
persoană comparabilă instruită în acest scop, dacă primul test de acid nucleic efectuat asupra 
acestor persoane după testul antigen pozitiv arată un rezultat negativ, odată cu existența acestui 
rezultat negativ al testului. Dacă rezultatul testului este pozitiv, încheierea măsurilor de protecție 
conform nr. 3 și 4 se bazează pe teza 1, iar testul antigen pozitiv conform tezei 2 este 
considerată prima detectare a agentului patogen. 

 
3. Obligativitatea purtării măștii 

 

3.1 Persoanele care au fost testate pozitiv sunt obligate să poarte cel puțin o mască medicală de 
protecție („mască chirurgicală”) în afara propriei locuințe. Conform tezei 1, locuința include în 
special și grădina aparținând apartamentului, terasa și balconul. 

 

3.2 Obligativitatea purtării măștii, în baza nr. 3.1 nu se aplică în următoarele situații: 
 

a) în aer liber, dacă se poate menține o distanță minimă de 1,5 metri față de alte 
persoane; 

 

b) în spații închise, unde nu se află alți oameni, 
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c) în cazul copiilor cu vârsta până la șase ani; 
 

d) în cazul persoanelor care pot face dovadă 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; 

 

e) în cazul persoanelor surde sau cu deficiențe de auz și însoțitorii acestora; 
 

f) în măsura în care este necesară în scopuri de identificare sau de comunicare cu 
persoanele cu deficiențe de auz; 

 

g) din alte motive imperative. 
 

4. Interdicția accesului și a desfășurării de activități în anumite unități și locuri de cazare în masă 
 

4.1 Operatorii, angajații, vizitatorii și voluntarii care au fost testați pozitiv nu au acces și nici nu pot 
desfășura activități în unități conform art. 23 alin. 3 teza 1 și art. 35 alin. 1 teza 1 Legea privind 
protecția împotriva infecțiilor (IfSG), precum și în unități de cazare în masă conform art. 36 alin. 1 
nr. 3 - 6 Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG). 

 

4.2 Următoarele sunt excluse de la interdicția accesului și a desfășurării de activități conform nr. 4.1: 
 

a) centre de îngrijire de zi pentru recuperare și 
 

b) operatorii, angajații și voluntarii unităților conform art. 23 alin. 3 teza 1 nr. 1, 3 și 11 IfSG și ai 
unităților complete și semi-rezidențiale pentru cazarea și îngrijirea persoanelor cu dizabilități care 
lucrează în departamente fără persoane care, luând în considerare vârsta sau starea lor de 
sănătate, au un risc crescut de apariție a unei forme severe sau fatale de COVID-19 (persoane 
vulnerabile); departamentele fără persoane vulnerabile trebuie să fie numite de către unitățile în 
cauză în planurile de igienă în conformitate cu art. 23 (5) teza 1 sau art. 35 (1) teza 3 IfSG și să fie 
aduse la cunoștință angajaților. 

 

4.3 În cazul în care întreținerea operațiunilor comerciale în unitățile și spațiile de cazare în masă 
conform nr. 4.1 este pusă în pericol de interdicția de acces și de desfășurare de activități, în 
ciuda epuizării tuturor posibilităților organizatorice (de exemplu, transferul de personal din alte 
departamente), în cazul persoanelor care au fost testate pozitiv, respectând condițiile de 
respectare a igienei împotriva infecțiilor, pentru a proteja în special alți angajați, se poate face 
abatere de la ordin conform nr. 4.1. Decizia este luată de către autoritatea administrativă 
districtuală competentă, dacă este necesar după audierea serviciului medical al companiei și a 
conducerii facilității sau a unității de cazare în masă. 

 

4.4 Vegherea muribunzilor este permisă în orice moment. 
 

4.5 Pentru persoanele care au fost testate pozitiv și care sunt tratate, îngrijite sau cazate în 
facilități și în unități de cazare în masă conform nr. 4.1, conducerea facilității sau a unității de 
cazare trebuie să prevadă măsuri de protecție adecvate, cum ar fi excluderea de la 
participarea la evenimente comunitare. 

 
5. Recomandări de comportament pentru persoanele care au fost testate pozitiv 

 

Persoanelor care au fost testate pozitiv li se recomandă să intre voluntar în autoizolare pentru 
perioada specificată la nr. 2, să-și desfășoare activitatea profesională din propria locuință pe cât 
posibil, să evite contactul inutil cu alte persoane și să se abțină de la a participa la evenimente 
publice sau gastronomice. 

 
6. Dispoziție tranzitorie 

 

Pentru persoanele care se aflau în izolare la data de 15 noiembrie 2022, ca urmare a decretului 
general al Ministerului Sănătății și Îngrijirii Statului Bavarez din 12 aprilie 2022, nr. înreg. G51v-
G8000-2022/44-242 (BayMBl. 2022 Nr. 225), privind izolarea de persoanele testate pozitiv pentru 
coronavirus SARS-CoV-2 (lb. germ. pe scurt AV Isolation), modificat ultima dată prin decretul 
general din 27 octombrie 2022, nr. înreg. GCRe-G8000-2022/44-479 (BayMBl. 2022 nr. 606), ca 
persoane testate pozitiv, obligația de izolare încetează la intrarea în vigoare a prezentei dispoziții 
generale (notă trad. BayMBl. = Monitorul Oficial al. Ministerului din Bavaria). În locul obligației de 
izolare, aceste persoane sunt supuse măsurilor de protecție conform nr. 3 și 4 și recomandărilor de 
comportament conform nr. 5 din prezenta dispoziție generală pentru perioada specificată la nr. 2. 
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7. Infracțiune 
 

O încălcare a nr. 4 poate atrage după sine o pedeapsă fiind considerată infracțiune 
administrativă în conformitate cu art. 73 alin. 1a nr. 6 IfSG. 

 
8. Aplicabilitatea imediată 

 

Prezenta Dispoziție generală este cu aplicabilitate imediată, potrivit legii. 
 

9. Intrarea în vigoare, ieșirea din vigoare 
 

Prezenta Dispoziție generală intră în vigoare la 16 noiembrie 2022 și își încetează aplicabilitatea 
la sfârșitul zilei de 31 ianuarie 2023. La sfârșitul zilei de 15 noiembrie 2022, dispoziția generală a 
Ministerului de Stat Bavarez al Sănătății și Îngrijirii din 12 aprilie 2022, nr. înreg. G51v-G8000-
2022/44-242 (BayMBl. 2022 Nr. 225), privind izolarea persoanelor testate pozitiv cu coronavirusul 
SARS- CoV-2 (lb. germ. pe scurt AV Isolation), care a fost modificată ultima dată prin decretul 
general din 27 octombrie 2022, nr. înreg. GCRe-G8000-2022/44-479 (BayMBl. 2022 Nr. 606), iese 
din vigoare. 
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