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Reglementări Corona începând cu 1 octombrie 2022
Prin adaptarea Legii de protecţie la infecţii în septembrie 2022 sunt reglementate acum prin Federaţie măsuri singulare
pe baza legii protecţiei la infecţii şi nu pe baza Ordonanţelor Corona la nivel de landuri.

Obligativitatea măştii (mască medicală sau FFP2)
» În transportul în comun local de persoane (ÖPNV)
» Pentru personal (atunci când condiţionat de activitate există contact fizic cu alte persoane):
» în ÖPNV,
» în cabinete medicale, în cabinete stomatologice şi în cabinete de terapie psihologică şi alte
cabinete profesionale de îngrijire medicală umană,
» în clădirile, vehiculele şi la locul de intervenţie ale serviciilor de salvare,
» în clădirile de ajutor ale persoanelor fără locuinţă,
» în spitale, aziluri, clădiri unde se efectuează dializă, instituţii de reîncadrare socială şi serviciile
de îngrijire ambulatorii,
» în instituţii ale serviciului de sănătate public, care efectuează examinări medicale, măsuri
preventive sau tratamente ambulatorii.

Obligativitatea măştii (mască FFP2) – Reglementare de către Federaţie
» În transportul public interurban de pasageri.
» Pentru paciente şi pacienţi precum şi vizitatoare şi vizitatori:
» în spitale şi instituţii de recuperare în care are loc o îngrijire medicală similară cu cele din
spitale,
» în instituţiile rezidenţiale şi semirezidenţiale pentru asistarea şi cazarea vârstnicilor, persoanelor
cu handicap sau celor care necesită îngrijire şi instituţii similare,
» în cabinete medicale, în cabinete stomatologice, în cabinete de terapie psihologică, alte
cabinete profesionale de îngrijire medicală umană,
» instituţii pentru operaţii ambulatorii,
» c lădiri în care se efectuează dializă,
» c linici de zi,
» în instituţii ale serviciului de sănătate public, care efectuează examinări medicale, măsuri
preventive sau tratamente ambulatorii,
» s ervicii de salvare
» în alte instituţii medicale ambulatorii sau staţionare similare.
Excepţii de la obligativitatea purtării măştii:
» Copiii cu vârsta până la inclusiv 5 ani.
» La obligativitatea măştii FFP2 în mijloacele de transport public, copiilor până la inclusiv 13 ani le
este permis şi să poarte o mască medicală.
» Persoanele care din motive de sănătate nu pot purta o mască (necesară adeverinţă medicală).
» Pentru persoanele fără auz şi cele care au deficienţe de auz şi persoanele care comunică cu
acestea precum şi persoanele lor însoţitoare.
» În măsura în care există o protecţie alternativă de cel puţin aceeaşi eficienţă pentru alte persoane.
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Obligativitatea testării
» Pentru vizitatorii spitalelor precum şi ai serviciilor de asistenţă şi instituţiilor similare
rezidenţiale şi semirezidenţiale (Reglementarea federală, § 28b Secţiunea 1 Nr. 3 IfSG).
» Pentru angajaţii din serviciile de îngrijire ambulatorii şi la prestatorii de servicii care prestează
servicii similare în timpul activităţii lor (Reglementarea federală, § 28b Secţiunea 1 Nr. 4 IfSG
(legea protecţiei la infecţii)).
» Instituţii de reîncadrare socială, servicii de îngrijire ambulatorii.
» În centrele de formare şi de consiliere pedagogice speciale (SBBZ) cu puncte principale de promovare a dezvoltării psihice precum şi a dezvoltării corporală şi motorii, în grădiniţe cu punctele
principale respective, în centrele de formare şi consiliere pedagogice speciale cu alte puncte
principale de promovare.
» Clădiri federale de primă preluare pentru cazarea solicitanţilor de azil precum şi a refugiaţilor
etc.
» În închisorile corecţionale ale sistemului judiciar etc.
Excepţii de la obligativitatea testării:
» Forţele de pompieri, servicii de salvare, poliţie şi protecţie civilă la catastrofe în misiune.
» Vizitatori, persoane însoţitoare sau alte persoane în cadrul unei intervenţii de urgenţă, unui
transport de bolnavi sau pentru asistarea persoanelor în fază terminală.
» Persoane care accesează instituţiile mai sus denumite numai pentru un interval de timp
neînsemnat, fără contact cu persoanele tratate, asistate sau îngrijite în instituţiile respective,
precum şi copii până la încheierea primului an de viaţă.

Izolare şi Carantină
»O
 listă detaliată a FAQ (întrebărilor frecvente) referitoare la subiect găsiţi pe Baden-Württemberg.de.
Ministerul federal al sănătăţii: Ce măsuri sunt valabile la nivel federal începând cu 1 octombrie?

În principiu recomandăm:

Păstrarea
distanţei

Respectarea regulilor
de igienă

Purtarea măştii
medicale sau
FFP2

Utilizarea aplicaţiei de
avertizare Corona

Aerisirea regulată

