Stan: 29 września 2022
Więcej informacji, wskaźniki i często zadawane pytania na stronie Baden-Württemberg.de

Zasady związane z koronawirusem obowiązujące od 01 października 2022 r.
Po modyfikacji ustawy o ochronie przed infekcjami przez władze państwa we wrześniu 2022 r. poszczególne działania są teraz
regulowane przez ustawę o ochronie przed infekcjami, a nie przez rozporządzenia w sprawie koronawirusa krajów związkowych.

Obowiązek noszenia maseczki (maseczka medyczna lub FFP2)
» W środkach komunikacji publicznej (ÖPNV)
» Dla personelu (jeśli ze względu na wykonywane zadania dochodzi do kontaktu fizycznego
z innymi osobami):
»w
 środkach komunikacji publicznej,
»w
 gabinetach lekarskich, gabinetach stomatologicznych i gabinetach psychoterapeutycznych
oraz gabinetach pokrewnych zawodów medycyny leczenia ludzi,
»w
 obiektach, pojazdach i miejscach działań służb ratowniczych,
»w
 obiektach pomocy bezdomnym,
»w
 szpitalach, domach opieki, ośrodkach dializacyjnych, placówkach pomocy integracyjnej
i oddziałach opieki ambulatoryjnej,
»w
 placówkach publicznej służby zdrowia, w których wykonywane są badania medyczne,
działania prewencyjne lub leczenie ambulatoryjne.

Obowiązek noszenia maseczki (maseczka FFP2) – regulacja państwowa
» W środkach transportu publicznego.
» Dla pacjentów i gości:
»w
 szpitalach i placówkach rehabilitacji, w których odbywa się leczenie medyczne podobne do
szpitalnego,
»w
 całkowicie lub częściowo stacjonarnych placówkach opieki i przebywania osób starszych,
niepełnosprawnych lub wymagających opieki oraz w podobnych placówkach,
»w
 gabinetach lekarskich, gabinetach stomatologicznych, gabinetach psychoterapeutycznych,
gabinetach pokrewnych zawodów medycyny leczenia ludzi,
»p
 lacówek operacji ambulatoryjnych,
»p
 lacówek dializy,
» k linik dziennych,
»p
 lacówek publicznej służby zdrowia, w których wykonywane są badania medyczne, działania
prewencyjne lub leczenie ambulatoryjne,
» s łużb ratunkowych
»w
 innych podobnych placówkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych medycznych.
Wyjątki zwalniające z obowiązku noszenia maseczki:
» Dzieci do 5. roku życia włącznie.
» W przypadku obowiązku noszenia maseczki FFP2 w środkach publicznej dalekobieżnej komunikacji pasażerskiej dzieci do 13. roku życia włącznie mogą nosić również maseczkę medyczną.
» Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki (wymagane zaświadczenie
lekarskie).
» Dla osób niesłyszących i niedosłyszących oraz osób, które się z nimi komunikują oraz ich osób
towarzyszących.
» Jeśli zapewniona jest inna ochrona w co najmniej takim samym stopniu dla innych osób.
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Obowiązek testowania
» Dla osób odwiedzających w szpitalach oraz całkowicie lub częściowo stacjonarnych placówkach opieki i podobnych placówkach (przepis państwowy, § 28b ust. 1 nr 3 ust. o ochronie
przed infekcjami).
» Dla pracowników w oddziałach opieki ambulatoryjnej oraz u podmiotów świadczących podobne
usługi w trakcie wykonywania prac (przepis państwowy, § 28b ust. 1 nr 4 ust. o ochronie przed
infekcjami).
» placówki pomocy integracyjnej i oddziały opieki ambulatoryjnej.
» W centrach edukacji specjalnej i centrach doradztwa (SBBZ) z programem wsparcia w zakresie
rozwoju mentalnego oraz rozwoju fizycznego i motorycznego, w przedszkolach szkolnych z odpowiednim programem, w centrach edukacji specjalnej i centrach doradztwa z innym programem.
» Placówki pierwszego przyjęcia do zakwaterowania osób składających wnioski o azyl oraz
uciekinierów itd.
» W zakładach penitencjarnych itd.
Wyjątki zwalniające z obowiązku testowania:
» Strażacy, ratownicy, funkcjonariusze policji i pracownicy służb zabezpieczania przed katastrofami
w czasie akcji.
» Odwiedzający, osoby towarzyszące lub inne osoby podczas akcji ratunkowej, transportu
chorych lub w ramach opieki paliatywnej.
» Osoby, które wchodzą do wyżej wymienionych placówek tylko na bardzo krótki czas bez kontaktu z osobami, które są w nich leczone lub otrzymują opiekę, a także dzieci do ukończenia
pierwszego roku życia.

Izolacja i kwarantanna
» Szczegółowe odpowiedzi na często zadawane pytania na ten temat dostępne są na stronie
Baden-Württemberg.de.
Federalne Ministerstwo Zdrowia: Jakie środki na poziomie krajowym obowiązują od 1 października?

Zasadniczo zalecamy:

Zachować
dystans

Przestrzegać
zasad higieny

Nosić maseczkę
medyczną lub
FFP2

Używać aplikacji
Corona-Warn

Regularnie
wietrzyć

