Станом на: 29 вересня 2022 р.
Додаткова інформація, показники захворюваності та часті питання на сайті Baden-Württemberg.de

Правила щодо COVID-19 станом на 1 жовтня 2022
Із приведенням у відповідність Федерального закону про захист від інфекційних захворювань у вересні 2022 року окремі
заходи у федеральній землі будуть регулюватися Федеральним законом про захист від інфекційних захворювань, а не
постановами про запобігання поширенню коронавірусу федеральних земель.

Масковий режим (медична маска або маска FFP2)
» У міських громадських транспортних засобах (ÖPNV)
» Для персоналу (у разі зумовленого професійною діяльністю фізичного контакту з іншими особами):
» у міських громадських транспортних засобах,
» У медичних, стоматологічних та психотерапевтичних кабінетах та кабінетах фахівців інших медичних
професій,
» у приміщеннях, транспортних засобах та в місцях роботи аварійних служб,
» в установах із надання допомоги безпритульним,
» у лікарнях, будинках для людей похилого віку, приміщеннях з обладнанням для діалізу, установах із
питань соціальної інтеграції людей з інвалідністю та амбулаторних службах із медичного догляду,
» в державних закладах охорони здоров'я, які проводять медичні дослідження, профілактичні заходи
або амбулаторне лікування.

Масковий режим (маска FFP2) – федеральне регулювання
» У громадському транспорті далекого сполучення.
» Для пацієнтів та відвідувачів:
» у лікарнях та реабілітаційних закладах, де здійснюється медичне обслуговування, аналогічне лікарняному,
» в стаціонарних або напівстаціонарних закладах для супроводу та розміщення літніх людей, людей з
обмеженими можливостями або людей, які потребують догляду,
» у медичних, стоматологічних, психотерапевтичних кабінетах та кабінетах фахівців інших медичних
професій,
» з аклади амбулаторної хірургії,
» з аклади для проведення гемодіалізу,
» д енні стаціонари,
» д ержавні заклади охорони здоров'я, які проводять медичні дослідження, профілактичні заходи або
амбулаторне лікування,
» аварійні служби
» в інших аналогічних амбулаторних або стаціонарних медичних закладах.
Винятки з вимоги носити захисну маску:
» Діти до 5 років включно.
» Що стосується маскового режиму FFP2 в громадському транспорті, діти віком до 13 років включно
також можуть носити медичну маску.
» Особи, які не можуть носити маску через медичні показання (потрібне підтвердження від лікаря).
» Для глухих людей та людей, які погано чують, та людей, які з ними спілкуються, а також для супроводжуючих осіб.
» За наявності іншого щонайменше еквівалентного захисту для інших осіб.
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Зобов’язання проходження тесту
» Для відвідувачів лікарень, стаціонарних та напівстаціонарних закладів медичного догляду та
аналогічних установ (Федеральне регулювання, § 28b абз. 1 п. 3 IfSG).
» Для працівників амбулаторних служб догляду за хворими та інвалідами та постачальників послуг, які
надають аналогічні послуги, під час здійснення професійної діяльності (Федеральне регулювання,
§ 28b абз. 1 п. 4 IfSG).
» в установах сприяння інтеграції, амбулаторних службах догляду за хворими та інвалідами.
» У спеціальних освітніх та консультативних центрах (SBBZ) з напрямками коригування розумового
розвитку, фізичного розвитку та розвитку моторики, в підготовчих дитячих садках з відповідними
напрямками коригування, в спеціальних освітніх та консультативних центрах з іншими напрямками
коригування.
» Федеральні пункти первинного прийому шукачів притулку та біженців тощо
» у закладах позбавлення волі тощо
Винятки щодо вимоги проходження тестів:
» Працівники пожежної служби, рятувальної служби, поліції, служби ліквідації надзвичайних ситуацій
під час виконання службових обов’язків.
» Відвідувачі, супроводжуючі особи або інші особи, що пов’язані із залученням у надзвичайній ситуації,
транспортуванням пацієнта або супроводом термінальних хворих.
» Особи, які відвідують зазначені вище установи протягом нетривалого періоду часу без контакту з
особами, що проходять в цих установах лікування, отримують супровід або догляд, а також діти віком
до одного року.

Ізоляція та карантин
» Детальніше щодо частих питань на тему див. на Baden-Württemberg.de.
Федеральне міністерство охорони здоров’я: Які федеральні заходи діятимуть з 1 жовтня?
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