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Затверджена редакція для читання (станом на: 16.11.2022) — обов'язкову силу мають окремі 
Повідомлення від 15.11.2022 і 16.11.2022. 

 
 
 

Виконання Закону про захист від інфекцій 
(IfSG) 

 
Загальне адміністративне розпорядження стосовно захисних заходів для 

осіб з позитивним результатом тесту на коронавірус SARS-CoV-2 
(AV Corona-Schutzmaßnahmen) 

 
Повідомлення міністерства охорони здоров’я федеральної землі Баварія від 

15 листопада 2022 року, № GCRa-G8000-2022/44-504 

 
Міністерство охорони здоров'я федеральної землі Баварії на підставі § 28, абз. 1, п. 1, § 28b, абз. 5 п. 3 
та § 31 Закону про захист від інфекцій (IfSG) у поєднанні з § 65, п. 2 № 2 Порядку про компетенції 
(ZustV) видає наступне 

 
Загальне адміністративне розпорядження 

 
1. Сфера застосування 

 

Якщо не зазначено інше, положення цього Загального адміністративного розпорядження 
застосовуються до осіб, яким департамент охорони здоров’я, особа, яка проводить або 
контролює тестування, або орган, який оцінює тестування, повідомили про те, що тест 
ПЛР, тест PoC-ПЛР або інші методи на основі технології ампліфікації нуклеїнової кислоти 
(тест на нуклеїнову кислоту) або тест на антиген для прямого виявлення збудника SARS-
CoV-2 (тест на антиген), який проводив або контролював медичний спеціаліст або 
аналогічна особа з спеціальною підготовкою, показав позитивний результат (особи з 
позитивним тестом). 

 
2. Початок і кінець захисних заходів 

 

2.1 Для осіб з позитивним результатом тесту вимога маскового режиму згідно з № 3 і 
заборона на відвідування закладів та роботи згідно з № 4 застосовуються відразу після 
того, як стане відомо про позитивний результат тесту. При оголошенні результату тесту 
відповідний орган повідомляє особі, яка отримала позитивний результат, про обов’язок 
виконувати ці захисні заходи. Зобов'язання щодо повідомлення про випадок 
захворювання відповідно до § 6, абз. 1, п. 1 № 1, літера t і § 7, абз. 1, п. 1 № 44a Закону 
про захист від інфекції (IfSG), залишаються незмінними. 

 

2.2 Тривалість захисних заходів згідно № 3 і 4 закінчується не раніше ніж через п’ять днів після 
позитивного тесту на антиген і відсутності симптомів протягом щонайменше 48 годин, але 
не пізніше, ніж через десять днів. На відміну від п. 1, захисні заходи згідно з № 3 і 4 для 
осіб, які отримали позитивний результат тесту на антиген, проведеного медичним 
працівником або спеціально підготовленою особою, ізоляція закінчується в момент 
отримання негативного результату першого тесту на нуклеїнову кислоту, проведеного цим 
особам після позитивного тесту на антиген. Якщо результат цього тесту позитивний, 
закінчення терміну захисних заходів визначається № 3 і 4 згідно п. 1, при цьому первинне 
виявлення інфекції відбулось на основі позитивного тесту на антиген відповідно до п. 2. 

 
3. Масковий режим 

 

3.1 Особи з позитивним результатом тесту за межами власного житла зобов'язані носити 
принаймні медичну маску. До житла згідно з п. 1 також належать, зокрема, сад, тераса та 
балкон. 

 

3.2 Масковий режим згідно 3.1 не розповсюджується: 
 

а) на території під відкритим небом, якщо можливе дотримання мінімальної відстані 
до інших осіб 1,5 метра; 
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b) в закритих приміщеннях, де немає інших осіб; 
 
с) на дітей віком до шести років; 

 

d) на осіб, 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; 

 

е) на глухих та людей з вадами слуху, а також осіб, що їх супроводжують; 
 

f) на період ідентифікації особи або спілкування з людьми, що страждають 
вадами слуху; 

 

g) при наявності інших вагомих причин. 
 

4. Заборона відвідування та роботи в окремих установах і місцях масового перебування 
 

4.1 Операторам, співробітникам, відвідувачам і волонтерам, які отримали позитивний 
результат тесту, не дозволяється відвідувати або працювати в установах відповідно до 
§ 23, абз. 3, п. 1 і § 35, абз. 1, п. 1 IfSG, а також в місцях масового перебування згідно з 
§ 36, абз. 1, №№ 3–6 IfSG. 

 

4.2 Заборона відвідування та роботи згідно № 4.1 не розповсюджується на: 
 

а) спеціально-педагогічні центри денного догляду; 
 

b) операторів, працівників та волонтерів установ відповідно до § 23 абз. 3 п. 1 № 1, 3 і 11 
IfSG, а також установ повного і частково стаціонарного перебування та догляду за людьми з 
обмеженими можливостями, які працюють у зонах без контакту з людьми з обмеженими 
можливостями або з тими, хто через вік або стан здоров’я має підвищений ризик важкого 
або летального перебігу COVID-19 (вразливі особи); зони, де немає вразливих осіб, повинні 
визначатися відповідними об’єктами в планах гігієни відповідно до § 23 абз. 5 п. 1 або § 35 
абз. 1 п. 3 IfSG і доводитися до відома працівників. 

 

4.3 Якщо заборона відвідування та роботи в установах і закладах масового перебування 
згідно з № 4.1, незважаючи на вичерпання всіх організаційних можливостей, таких як 
переведення персоналу з інших підрозділів, загрожує робочим процесам, то для осіб з 
позитивним результатом тесту можливе відхилення від вимог № 4.1, але обов'язково за 
умови дотримання вимог гігієни для захисту від інфікування інших працівників. Рішення 
приймається уповноваженим органом районної адміністрації, на підставі необхідності 
після консультації з медичною службою підприємства та керівництвом установи або 
закладу масового перебування. 

 

4.4 Супровід помираючих дозволяється в будь-який час. 
 

4.5 Для осіб, які отримали позитивний результат тесту та які знаходяться на лікуванні, під 
доглядом, опікою або проживають в установах і закладах масового перебування 
відповідно до № 4.1, адміністрація установи чи закладу має забезпечити відповідні 
захисні заходи, наприклад, недопущення до участі в громадських заходах. 

 
5. Рекомендації щодо поведінки для осіб з позитивним результатом тесту 

 

Особам з позитивним тестом рекомендовано на період, зазначений у № 2, добровільно піти 
на самоізоляцію, займатися професійною діяльністю по можливості із дому, уникати зайвих 
контактів з іншими людьми та відвідувати громадські місця, заходи та заклади громадського 
харчування. 

 
6. Тимчасові правила 

 

Для осіб, які 15 листопада 2022 року на підставі Загального адміністративного 
розпорядження Міністерства охорони здоров’я Баварії від 12 квітня 2022 року, № G51v-
G8000-2022/44-242 (BayMBl. 2022 № 225) щодо карантину для осіб з позитивним 
результатом тесту на коронавірус SARS-CoV-2 (Загальне адміністративне розпорядження 
про ізоляцію), яке було замінено Загальним адміністративним розпорядженням від 
27 жовтня 2022 року, № GCRe-G8000-2022/44-479 (BayMBl. 2022 № 606), знаходились в 
ізоляції як особи з позитивним результатом тесту, ізоляція припиняється з початком дії 
цього Загального адміністративного розпорядження. Замість обов’язку знаходитися в 
ізоляції до цих осіб протягом періоду, зазначеного в № 2, застосовуються захисні заходи 
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згідно з № 3 і 4, а також рекомендації щодо поведінки згідно з № 5 цього Загального 
адміністративного розпорядження. 

 
7. Адміністративне правопорушення 

 

Порушення № 4 може каратися як адміністративне правопорушення відповідно до 
статті § 73, абз. 1а № 6 IfSG. 

 
8. Негайне виконання 

 

Згідно із законом це Загальне адміністративне розпорядження набуває чинності негайно. 
 

9. Набуття чинності, закінчення терміну дії 
 

Це Загальне адміністративне розпорядження набирає чинності 16 листопада 2022 року, 
термін дії закінчується 31 січня 2023 року. Після 15 листопада 2022 року Загальне 
адміністративне розпорядження Міністерства охорони здоров’я Баварії від 12 квітня 
2022 року № G51v-G8000-2022/44-242 (BayMBl. 2022 № 225) щодо ізоляції осіб з позитивним 
результатом тесту на коронавірус SARS-CoV-2 (AV-ізоляція), яке було замінено Загальним 
адміністративним розпорядженням від 27 жовтня 2022 року, № GCRe-G8000-2022/44-479 
(BayMBl. 2022 № 606), втрачає чинність. 
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