
 

 

Rozporządzenie rządu kraju związkowego (Badenia Wirtembergia)  
odnośnie działań zapobiegających infekcjom w walce przeciwko rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2 (rozporządzenie w sprawie koronawirusa - CoronaVO)1 

z dnia 15 września 2021 roku 

(w wersji obowiązującej od 24 listopada 2021) 

Na podstawie § 32 w związku z paragrafami 28 do 31 ustawy o zapobieganiu chorobom 

zakaźnym (niem.: Infektionsschutzgesetz, IfSG) z dnia 20 lipca 2000 roku (Federalny 

Dziennik Ustaw I strona 1045), ostatnio zmienionej artykułem 12 ustawy z dnia 10 września 

2021 r. (Federalny Dziennik Ustaw I strona 4147, 4152), zarządza się co następuje: 
 

Część 1 – Postanowienia ogólne 

§ 1 
Cel, poziomy, procedury 

 
(1) Celem rozporządzenia jest zwalczanie pandemii spowodowanej przez wirusa SARS-
CoV-2 w celu ochrony zdrowia obywateli i uniknięcia przeciążenia systemu opieki zdrowotnej.  

 
(2) Zostały wprowadzone następujące poziomy: 

1.  Poziom podstawowy obowiązuje, jeżeli w skali kraju wartości progowe podane  

w punktach 2 i 3 nie zostaną osiągnięte lub przekroczone; 

2.  poziom ostrzegawczy obowiązuje, jeżeli w skali kraju liczba nowych hospitalizacji 

pacjentów z COVID-19 na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni (siedmiodniowa 

zachorowalność) osiągnie lub przekroczy 1,5 lub jeżeli w skali kraju obłożenie łóżek 

intensywnej terapii (AIB) pacjentami chorymi na COVID-19 osiągnie  

lub przekroczy wartość bezwzględną 250; 

 
3. poziom alarmowy obowiązuje, jeżeli siedmiodniowa zachorowalność w skali  

kraju osiągnie lub przekroczy wartość 3 lub jeśli obłożenie łóżek intensywnej terapii (AIB) 

pacjentami chorymi na COVID-19 w skali kraju osiągnie lub przekroczy wartość 

bezwzględną 390, 

                                              

1 Nieoficjalna ujednolicona wersja po wejściu w życie Rozporządzenia rządu kraju związkowego (Badenia-Wirtembergia)  
   z dnia 23 listopada 2021 roku (ogłoszona  w sytuacji wyjątkowej zgodnie § 4 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych  
  i  udostępniona na stronie internetowej http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung). 



 

 

4.  poziom alarmowy II obowiązuje, jeśli siedmiodniowa zachorowalność w skali kraju 
osiągnie lub przekroczy 6 lub jeśli obłożenie łóżek intensywnej terapii (AIB) pacjentami 

chorymi na COVID-19 w skali kraju osiągnie lub przekroczy wartość bezwzględną 450. 

Rząd kraju związkowego zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych środków w przypadku 

szczególnie wysokiej liczby zakażeń, najpóźniej wtedy, gdy liczba hospitalizacji 

siedmiodniowych osiągnie lub przekroczy wartość 9. 

(3) Krajowy Urząd ds. Zdrowia powiadamia społeczeństwo publikując informację o wystą-

pieniu danego poziomu w Internecie (www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/ fachinformationen/ 

infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19); Miarodajne w tym względzie 
są dane publikowane przez Krajowy Urząd ds. Zdrowia. Dany poziom zaczyna obowiązywać, 

kiedy właściwa dla danego poziomu liczba zostanie osiągnięta lub przekroczona w ciągu 

dwóch kolejnych dni. Niższy poziom zaczyna obowiązywać, jeżeli przez pięć kolejnych dni 

właściwa dla danego poziomu liczba nie została osiągnięta. Uregulowane w rozporządzeniu 

środki ochrony obowiązujące dla danego poziomu stosuje się od następnego dnia po jego 

ogłoszeniu. 

 
 

§ 2 

Ogólne zasady dotyczące zachowania odstępu i higieny 
 

Ogólnie zaleca się zachowanie minimalnego odstępu od innych osób wynoszącego  

1,5 metra, zachowanie odpowiedniej higieny i regularne wietrzenie zamkniętych 

pomieszczeń. 

  

http://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/%20fachinformationen/


 

 

§ 3 
Obowiązek noszenia maseczek 

(1) Noszenie maseczki medycznej jest obowiązkowe. 
 
 

(2) Z wymogu noszenia maseczki medycznej zwolnione są: 
 

1.  osoby przebywające w miejscach prywatnych, 
 

2.  osoby przebywające na wolnym powietrzu, chyba że można założyć, że nie da się  

w sposób niezawodny zachować minimalnego odstępu od innych osób wynoszącego 

1,5 metra, 
 

3.  dzieci do szóstego roku życia, 
 

4.  w przypadku osób, które w sposób wiarygodny wykażą, że noszenie maseczki  

medycznej nie jest dla nich możliwe lub wskazane ze względów zdrowotnych,  

przy czym wiarygodne wykazanie powodów zdrowotnych musi zasadniczo zostać 

przedstawione w formie zaświadczenia lekarskiego,  
 

5.  na poziomie podstawowym w obiektach i ofertach wymienionych w części 2, jeśli wstęp 

jest dozwolony tylko dla uodpornionych gości, uczestników lub klientów (model opcji 

2G); Dotyczy to również pracowników mających kontakt z osobami z zewnątrz, jeśli są 

one uodpornione i dobrowolnie przedstawią pracodawcy zaświadczenie o 

zaszczepieniu lub wyzdrowieniu; § 5 ustęp 1 zdanie 3 i ustęp 3 pozostają bez zmian, 
 

6.   jeżeli noszenie maseczki nie jest wskazane lub jest niemożliwe w indywidualnych  

przypadkach z podobnie ważnych i niepodważalnych powodów, lub 
 

7.    jeżeli zapewniona jest w inny sposób co najmniej równoważna ochrona innych osób. 
 

 

(3) W miejscach pracy i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej rozporządzenie  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z SARS-CoV-2 z dnia 25 czerwca 

2021 roku (BAnz AT 28 czerwca 2021 V1), które zostało zmienione artykułem 1 

rozporządzenia  

z 6 września 2021 roku (BAnz AT 9 września 2021 V1), w każdorazowo obowiązującej 
wersji pozostaje bez zmian. 

  



 

 

§ 4 

Osoby uodpornione 

(1) Osoby uodpornione to osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 lub ozdrowieńcy. 

Osobom uodpornionym zezwala się na wstęp do placówek lub usług, o których mowa            

w części 2 na zasadach przyjętych dla poszczególnych poziomów alarmowych i w 

granicach dostępnej i dozwolonej pojemności pomieszczeń, o ile są bezobjawowe i 

przedstawią dowód zaszczepienia lub przebycia zakażenia, o ile w przypadku osób 

nieuodpornionych istnieje również wymóg przedstawienia zaświadczenia o wykonaniu 

testu antygenowego lub badania metodą PCR dla osób nieuodpornionych. Bezobjawowe 
osoby uodpornione mają obowiązek przedstawienia dowodu zaszczepienia lub przebycia 

zakażenia, nawet wtedy, jeśli wstęp lub udział w danym wydarzeniu dozwolone są tylko 

dla osób uodpornionych. 

(2) W myśl ustępu 1 

1. osoba zaszczepiona to osoba, która posiada wydane jej zaświadczenie o zaszczepieniu  

w rozumieniu § 2 punkt 3 COVID-19 - Rozporządzenie o zwolnieniu ze środków 

ochronnych z dnia 8 maja 2021 roku. (SchAusnahmV - BAnz AT 8 maja 2021 V1), 

oraz 

2.   osoba wyleczona to osoba, która posiada wydane jej zaświadczenie o wyzdrowieniu  

w rozumieniu § 2 punkt 5 SchAusnahmV, oraz 

3.  osoba bezobjawowa to osoba, która w danej chwili nie przejawia typowych objawów 

lub innych oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; typowe objawy zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 to duszności, nowo pojawiający się kaszel, gorączka 

oraz utrata węchu lub smaku. 

 
§ 5 

Osoby nieuodpornione 
 

 
(1) Osoba nieuodporniona to osoba, która w rozumieniu § 4 ustęp 2 nie została ani 
zaszczepio-na przeciwko COVID-19 ani jest ozdrowieńcem. Osobom nieuodpornionym 

zezwala się na dostęp do placówek lub usług, o których mowa w części 2, w granicach 

dostępnej i dozwolonej pojemności pomieszczeń, w przypadku, gdy nie występują u nich 

objawy chorobowe  



 

 

i przedstawią one zaświadczenie o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR 
 z wynikiem negatywnym wydane na ich nazwisko. W przypadku osób bezobjawowych, które 

nie ukończyły jeszcze 18 roku życia lub które wiarygodnie uzasadnią, że nie mogą się 

zaszczepić z powodów medycznych lub dla których od przynajmniej trzech miesięcy nie 

obowiązuje zalecenie Stałej Komisji ds. Szczepień dotyczącego szczepień, zamiast 

zaświadczenia o wykonaniu badania metodą PCR wystarczające jest zaświadczenie 

o wykonaniu testu antygenowego o wyniku negatywnym; stosuje się to odpowiednio, jeżeli 

wstęp lub uczestnictwo jest dozwolone wyłącznie dla osób uodpornionych. Z reguły względy 

zdrowotne muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. 

(2) Osobom, które nie ukończyły jeszcze szóstego roku życia, lub nie zostały jeszcze zapisane 

do szkoły, zezwala się bez ograniczeń na dostęp do placówek obiektów lub usług, o których 

mowa w części 2, w granicach dostępnej i dozwolonej pojemności pomieszczeń, pod 

warunkiem, że są bezobjawowe. Placówki lub usługi wymienione w części 2 są stale dostępne 

dla pracowników straży pożarnej, służb ratowniczych, policji i służb zarządzania kryzysowego,  

o ile jest to konieczne do realizacji ich zadań operacyjnych. 

(3) Osobom, które będąc uczniami systematycznie wykonują testy w ramach uczęszczania 

do szkoły i które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, zezwala się bez ograniczeń na 

wstęp do placówek lub usług, o których mowa w części 2, w granicach dostępnej 

i dozwolonej pojemności pomieszczeń, pod warunkiem, że są one bezobjawowe. Stosuje 

się to odpowiednio, jeżeli wstęp lub uczestnictwo jest dozwolone wyłącznie dla osób 

uodpornionych. Z reguły status ucznia musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem 

identyfikacyjnym. 

(4) Potwierdzenie wykonania testu jest to dowód badania określony w § 2 punkt 7 
SchAusnahmV, który można uzyskać 

1. poddając się testowi na miejscu pod kontrolą organizatora, który jest zobowiązany 

sprawdzić jego posiadanie; wydane przez tego organizatora potwierdzenie wykonania 

testu nie może być wykorzystywane w przypadku wstępu do innych obiektów lub na 
inne imprezy, 

2.  poddając się testowi w ramach akcji testowania przeprowadzanych w 

przedsiębiorstwach odpowiednio do przepisów BHP przez personel, który posiada w 
tym celu niezbędne przeszkolenie lub wiedzę i doświadczenie, albo 

 



 

 

3.  został przeprowadzony lub nadzorowany przez usługodawcę zgodnie z § 6 ustęp 1 
rozporządzenia w sprawie badań na obecność koronawirusa z dnia 21 września 2021 

roku (BAnz AT 21 września 2021 V1), którego treść została zmieniona przez artykuł 1 

Rozporządzenia z 12 listopada 2021 roku (BAnz AT 12 listopada 2021 V1).  

Dopuszczalne jest również poddanie się testowi w ramach diagnostyki laboratoryjnej  

z zastosowaniem detekcji kwasów nukleinowych (PCR, PoC-PCR lub inne metody 

technologii amplifikacji kwasów nukleinowych). Przedkładany wynik testu nie może  

być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny wstecz w przypadku szybkiego testu 

antygenowego i nie wcześniej niż 48 godzin wstecz w przypadku testu PCR. 

(5) Przepisy dotyczące ograniczeń dostępu, o których mowa w części 2 nie mają 

zastosowania do pracowników zatrudnionych w rozumieniu § 2 ustęp 2 ustawy z dnia  

7 sierpnia 1996 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (skrót niemiecki ArbSchG) (Federalny 

Dziennik Ustaw I str. 1246), ostatnio zmienionej artykułem 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2020 

roku (Federalny Dziennik Ustaw I str. 3334), o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 

inaczej. 

 
 

§ 6 

Kontrola dokumentów dowodowych 
 

Świadczeniodawcy, organizatorzy lub prowadzący placówkę są zobowiązani do 

kontrolowania przedkładanych zaświadczeń potwierdzających wykonanie testu, 
zaszczepienie lub przebycie zakażenia koronawirusem. 

 

§ 6a 

Procedura kontroli dokumentów dowodowych; procedura weryfikacji cyfrowej 

Kontrolę dokumentów potwierdzających wykonanie testu, zaszczepienie lub przebycie 

zakażenia koronawirusem w rozumieniu § 6 przeprowadza się poprzez udzielenie dostępu 

do danego dokumentu sporządzonego w języku niemieckim, angielskim, francuskim, 

włoskim lub hiszpańskim w formie zwykłej lub cyfrowej wraz z dostępem do urzędowego 
dokumentu identyfikacyjnego w oryginale. Zdanie 1 stosuje się odpowiednio do 

zaświadczeń o przebyciu zakażenia. Dowody zaszczepienia należy przedkładać w formie 



 

 

umożliwiającej odczyt cyfrowy. Osoby zobowiązane do kontroli dokumentów dowodowych 
powinny korzystać w tym celu z aplikacji elektronicznych, chyba że jest to technicznie 

niemożliwe. 

  



 

 

 

§ 7 

Koncepcje higieniczne 
 

(1) O ile w oparciu o przepisy niniejszego rozporządzenia lub wszelkich regulacji 
wydanych na jego mocy należy sporządzić koncepcje higieniczne, osoby odpowiedzialne 

muszą uwzględnić wymogi ochrony przed zakażeniem w zależności od konkretnych 

okoliczności i danego przypadku. Koncepcja higieniczna powinna opisywać, w jaki sposób 

należy wdrażać wymogi higieniczne, a w szczególności: 

1.  przestrzeganie zachowania zalecanego odstępu, przede wszystkim przedstawienie 

innych działań ochronnych, jeżeli odstęp nie jest zachowywany, oraz regulację 

przepływu osób,  

2. regularne i dostateczne wietrzenie pomieszczeń zamkniętych, 
3. regularne czyszczenie powierzchni i przedmiotów, oraz 

4.   podawanie odpowiednio wcześniej zrozumiałych informacji o obowiązujących   

  wymogach higienicznych, oraz 

5. w przypadku stosowania modelu 2G - umieszczenie wyraźnie widocznej przed 

wejściem informacji. 

(2) Na żądanie właściwych władz, osoby odpowiedzialne muszą przedstawić koncepcję 

higieny i dostarczyć informacje na temat jej wdrożenia. 

 
§ 8 

Przetwarzanie danych 

(1) W zakresie, w jakim zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia lub na jego 
podstawie należy przetwarzać dane, osoby zobowiązane do przetwarzania danych mogą 

gromadzić i przechowywać takie dane od obecnych osób, zwłaszcza od gości, użytkowników 

lub uczestników, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i czas obecności i, o ile dana 

osoba posiada, numer telefonu (udokumentowanie obecności) wyłącznie do w celu 

udostępnienia informacji Urzędowi do spraw zdrowia (przypis tłumacza: „Sandepid”) lub 

lokalnym organom policji w myśl § 16 i § 25 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym. 

Powtórne gromadzenie danych nie jest konieczne, jeżeli dane te są już znane. § 28a ustęp 4 
zdania 2 do 7 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym pozostają bez zmian. 

(2) Osoby zobowiązane do przetwarzania danych muszą wykluczyć z odwiedzin, 

korzystania z obiektu lub z uczestnictwa w imprezie osoby, które wbrew przepisowi ustępu 

1 zdanie 1, w pełni lub po części odmówią podania swoich danych kontaktowych.  



 

 

(3) Jeżeli obecne osoby zgodnie z przepisem, o którym mowa w ustępie 1 zdaniu 1, 
podają osobom zobowiązanym do przetwarzania danych swoje dane kontaktowe, muszą 

one  

podać właściwe informacje.  

(4) Obowiązek prowadzenia dokumentacji obecności w rozumieniu ustępu 1 zdanie 1 może 

być realizowany również za pomocą aplikacji cyfrowych, w tym takich, które umożliwiają 

automatyczne gromadzenie danych bez udziału osoby zobowiązanej do przetwarzania 

danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w ten sposób, zastosowanie ma ustęp 2, 

pod warunkiem, że administrator danych musi jedynie zapewnić, by aplikacje cyfrowe były 
właściwie używane, w szczególności by obecność każdej osoby została zarejestrowana i 

zapisana w aplikacji cyfrowej. Jeżeli aplikacja cyfrowa wymaga przetwarzania rodzajów 

danych osobowych, o których mowa w ustępie 1, musi się to odbywać w formie zaszyfrowanej 

end-to-end, niemożliwej do odczytania przez administratora danych i zgodnej z aktualnym 

stanem techniki. Jeżeli zgodnie ze zdaniem 1 przewidziano obowiązek prowadzenia 

dokumentacji obecności, alternatywnie należy umożliwić analogiczne gromadzenie danych 

kontaktowych osoby, której dane dotyczą. 

 
 
 

Część 2 - Przepisy szczególne 

§ 9 

Prywatne spotkania i prywatne imprezy 

(1 ) Prywatne spotkania i prywatne imprezy dozwolone są  

1.  na poziomie podstawowym bez ograniczeń, 
2.  na poziomie ostrzegawczym tylko z członkami jednego gospodarstwa domowego  

i pięcioma innymi osobami, 

  



 

 

 
3.  na poziomach alarmowych tylko z członkami jednego gospodarstwa domowego 

i jedną inną osobą. 

(2) Pary, które nie mieszkają razem, są traktowane jako jedno gospodarstwo domowe. 

(3) Przy określaniu dopuszczalnej liczby osób i gospodarstwa domowego nie bierze się 

pod uwagę osób uodpornionych, jak również osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku 

życia lub które nie mogą zostać zaszczepione z powodów medycznych lub dla których 

Stała Komisja ds. Szczepień nie wydała zalecenia dotyczącego szczepień. 

 (4) Ograniczenia wymienione w ustępie 1 nie obowiązują w przypadku trudnych sytuacji 
życiowych oraz spotkań lub wydarzeń w podobnie uzasadnionych i niezbędnych celach. 

 
§ 10 

Imprezy i wydarzenia 
 

(1) Imprezy i wydarzenia takie jak przedstawienia teatralne, operowe i koncerty, pokazy 

filmowe, festyny miejskie i ludowe, wycieczki po mieście z przewodnikiem oraz imprezy 
informacyjne, zakładowe, klubowe i sportowe są dozwolone 

1. na poziomie podstawowym, przy czym nieuodpornionym gościom zezwala się na 

wejście do zamkniętych pomieszczeń jedynie po okazaniu zaświadczenia o 

wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR; ma to również 

zastosowanie do imprez plenerowych z udziałem 5000 lub większej liczby osób lub 

do imprez, podczas których nie można w sposób wiarygodny zachować minimalnej 

odległości 1,5 metra, 
 

2. na poziomie ostrzegawczym, przy czym nieuodpornionym gościom zezwala się na 

wstęp do zamkniętych pomieszczeń jedynie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu 

testu antygenowego lub badania metodą PCR; podczas imprez plenerowych osobom 

nieuodpornionym zezwala się na wstęp jedynie po przedstawieniu zaświadczenia o 

wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR; 
 

3.  na poziomie alarmowym, przy czym zakazuje się wstępu nieuodpornionym gościom. 

4.    na poziomie alarmowym II, przy czym na wstęp zezwala się wyłącznie uodpornionym 

gościom jedynie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu testu antygenowego lub 

badania metodą PCR z wynikiem negatywnym. 
 



 

 

(1a) W przypadkach, o których mowa w ustępie 1 punkty 3 i 4, wstęp na przeznaczone dla 
szerokiej publiczności imprezy kulturalne z udziałem chórów lub orkiestr dętych, w tym próby, 

lub porównywalne działania wiążące się z narażeniem na działanie aerozolu w 

pomieszczeniach zamkniętych jest dozwolony jedynie dla uodpornionych uczestników po 

okazaniu negatywnego wyniku testu antygenowego lub badania metodą PCR, chyba że osoby 

te działają w ramach wykonywania swojego zawodu. 

(2) W przypadku imprez w rozumieniu ustępu 1 oprócz podstawowego górnego limitu 

wynoszącego 25 000 osób stosuje się następujące ograniczenia pojemności: 
 

1. na poziomie podstawowym i ostrzegawczym do 5000 osób włącznie - przy 100 % 

dopuszczalnej pojemności pomieszczeń, a w części przekraczającej 5000 osób - przy 50 

% tej pojemności pomieszczeń; Limit ilości uczestniczących osób oraz ograniczenie 

pojemności nie obowiązują, jeżeli wstęp jest dozwolony wyłącznie dla uodpornionych 

gości. 

 
2. Na poziomach alarmowych przy 50% dopuszczalnej pojemności pomieszczeń. 

 

(3) W drodze odstępstwa od § 7 ustęp 2 w przypadku imprez, w których uczestniczy 

ponad  
5 000 osób, koncepcja higieny musi zostać przedłożona lokalnemu organowi sanitarnemu. 

Jeżeli organ sanitarny stwierdzi jakiekolwiek braki, koncepcję higieny należy niezwłocznie 

dostosować do jego zaleceń. 
 

(4) Z obowiązku przedkładania zaświadczenia o wykonaniu testu oraz z zakazu dostępu 
zgodnie z ustępem 1 punkt 3 zwolnieni są uczestnicy  
 

1.  posiedzeń gremiów osób prawnych, spółek i temu podobnych związków; nie dotyczy 

to tych poziomów alarmowych, w przypadku których nieuodpornieni uczestnicy muszą 
okazać zaświadczenie o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

  



 

 

2. imprez i wydarzeń, które służą utrzymaniu, bezpieczeństwa i porządku publicznego 
lub dobra społecznego, 

3.  imprez w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, które są realizowane w ramach 

świadczeń i działań zgodnie z paragrafami 14, 27 do 35a, 41 do 42e z wyjątkiem  

§ 42a ustęp 3a SGB VIII oraz 

4.  imprez i wydarzeń organizowanych z podobnie uzasadnionych i niezbędnych powodów. 

 

(5) Każdy, kto organizuje imprezę, musi wcześniej sporządzić koncepcję higieny i przeprowa-

dzić przetwarzanie danych osobowych. Organizator przejmuje ogólną odpowiedzialność za 
organizację. Impreza może odbywać się wyłącznie z kontrolowanym dostępem wszystkich 

gości. Przy określaniu dopuszczalnej liczby osób nie bierze się pod uwagę pracowników  

i innych osób zaangażowanych w organizację, a także sportowców. 

(6) W przypadku spotkań i posiedzeń organów państwowych lub ich części, innych 

organów władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej a także instytucji 

samorządowych, jak również podczas imprez związanych z nominacjami i kampanią 

wyborczą oraz zbierania podpisów poparcia wymaganych w wyborach samorządowych, jak 

również dla wniosków  
o przeprowadzenie referendum, petycji i inicjatyw obywatelskich, petycji mieszkańców  

i zebrań, okazywanie zaświadczenia o wykonaniu testu przez osoby zaangażowane  

w organizację, opracowanie koncepcji higienicznej i przeprowadzenie przetwarzania danych 

nie są wymagane; Zakaz dostępu nie dotyczy nieuodpornionych uczestników na mocy ustępu 

1 punkty 3 i 4. Od osób nieuodpornionych odwiedzających te imprezy nie wymaga się 

okazania dowodu wykonania testu na poziomie podstawowym i ostrzegawczym; na 

poziomach alarmowych, w drodze odstępstwa od ustępu 1 punkt 3 i 4, zezwala się osobom 

nieuodpornionym na wejście po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu testu antygenowego 
lub badania metodą PCR. Obowiązek noszenia maseczki medycznej dotyczy tylko osób 

odwiedzających te imprezy.  

(7) Imprezy w rozumieniu niniejszego przepisu to tymczasowe, lokalne i planowane 

wydarzenia o określonym celu i zamiarze, w którym świadomie bierze udział pewna grupa 

osób i za które odpowiedzialność ponosi organizator, osoba lub instytucja. 

 



 

 

 
§ 11 

Jarmarki bożonarodzeniowe 

(1) Działalność jarmarków bożonarodzeniowych jest dozwolona 
1.  na poziomie podstawowym i ostrzegawczym, przy czym wstęp dla osób  

nieuodpornionych jest dozwolony wyłącznie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu 

testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

2.  na poziomie alarmowym - wyłącznie dla uodpornionych gości. 

3. na poziomie alarmowym II, przy czym wejść mogą wyłącznie osoby uodpornione po 

okazaniu zaświadczenia o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

Podczas pobytu na terenie jarmarku bożonarodzeniowego lub przy stoiskach należy 

obowiązkowo nosić maskę medyczną; podczas spożywania posiłków maskę można 
przejściowo zdjąć; w pozostałych przypadkach § 3 ustęp 2 pozostaje nienaruszony. 

(2) Organizator ponosi ogólną odpowiedzialność za organizację i na poziomach alarmowych 

podejmuje przy uwzględnieniu miejscowych warunków odpowiednie środki w celu 

zapewnienia limitu pojemności wynoszącego 50 % średniej dziennej liczby odwiedzających, 

której należałoby się zazwyczaj spodziewać. W przypadku ustępu 1 zdanie 1 należy 

sporządzić koncepcję higieny i przeprowadzać przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

§ 12 

Zgromadzenia w myśl artykułu 8 Ustawy Zasadniczej 

(1) Dozwolone są zgromadzenia, które mają służyć realizacji podstawowego prawa do 

wolności zgromadzeń zgodnie z artykułem 8 Ustawy Zasadniczej. Właściwe organy mogą 

ustalić konieczne do spełnienia warunki, dotyczące np. przestrzegania wymogów higieny. 

(2) Zgromadzenia mogą zostać zakazane, jeżeli nie można inaczej osiągnąć ochrony 

przed zakażeniem, w szczególności poprzez narzucenie stosownych wymogów. 

 

§ 13 

Imprezy organizowane przez wspólnoty religijne, wyznaniowe i ideologiczne  
oraz uroczystości okolicznościowe w przypadku śmierci 

 



 

 

(1) Zezwala się na organizowanie imprez przez kościoły oraz wspólnoty religijne 
i wyznaniowe w celu praktykowania religii. oraz odpowiadających im imprez wspólnot 

światopoglądowych. 

(2) Zezwala się na organizowanie pochówków, także w urnach i modlitwy za zmarłych. 

Każdy, kto organizuje taką imprezę, musi opracować koncepcję higieny i przeprowadzić 

przetwarzanie danych osobowych. 

(3) Każdy, kto organizuje imprezę zgodnie z ustępami 1 lub 2, musi opracować koncepcję 

higieny zgodnie z § 7 i przeprowadzić przetwarzanie danych zgodnie z § 8. Na poziomach 

alarmowych w przypadkach określonych w ustępach 1 lub 2 należy zachować odległość 
1,5 metra od innych osób, chyba że w danym przypadku zachowanie minimalnej 

odległości jest nieracjonalne. 

 
 

§ 14 

Placówki kulturalne, rekreacyjne i inne oraz transport 
 

(1) Działalność placówek kulturalnych, takich jak galerie, muzea, miejsca pamięci, 

archiwa, biblioteki i podobne obiekty oraz targów, wystaw i kongresów, obiektów 

sportowych, kąpielisk i jezior kąpielowych z kontrolowanym dostępem, saun i temu 

podobnych obiektów, żeglugi rzecznej i jeziornej w ruchu wycieczkowym, turystycznego 

transportu autobuso-wego, kolejowego, wyciągów narciarskich oraz podobnych obiektów, 

parków rozrywki, ogrodów zoologicznych i botanicznych, parków linowych i podobnych 
obiektów jest dozwolona 

 
1.  na poziomie podstawowym, przy czym na wejście osób nieuodpornionych do 

zamkniętych pomieszczeń zezwala się jedynie po przedstawieniu zaświadczenia 
o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

  



 

 

 

2.  na poziomie ostrzegawczym, wstęp do zamkniętych pomieszczeń dla osób 

nieuodpornionych jest dozwolony wyłącznie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu 

badania metodą PCR; korzystanie z wyżej wymienionych ofert na świeżym powietrzu 

jest dla osób nieuodpornionych możliwe jedynie po przedstawieniu zaświadczenia  

o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 
 

3.  na poziomach alarmowych, przy czym osobom nieuodpornionym wstęp jest 
zakazany. 

W przypadku odbioru i zwrotu mediów w bibliotekach i archiwach okazanie zaświadczenia 

o wykonaniu testu nie jest wymagane, a osoby nieuodpornione są zwolnione z zakazu 
wstępu zgodnie ze zdaniem 1 punkt 3; dotyczy to również uprawiania sportu w celach 

służbowych oraz w ramach sportowych zajęć rehabilitacyjnych. W odstępstwie od zdania 

1, na poziomach alarmowych zezwala się osobom nieuodpornionym na wstęp do bibliotek  

i archiwów państwowych za okazaniem zaświadczenia o wykonaniu badania PCR.  

(2) W saunach należy zapewnić regularną wymianę powietrza. Zabrania się stosowania 

uderzeń pary wodnej podczas polewania w saunie rozgrzanych kamieni.  Wstęp do obiektów, 

w których powstają aerozole, w szczególności do łaźni parowych, saun parowych  

i pomieszczeń z ciepłym powietrzem, jest dozwolony tylko dla uodpornionych gości; 
wyjątki z § 5 ustęp 1 zdanie 3 i ustęp 3 nie mają zastosowania. 

(3) działalność miejsc uprawiania prostytucji, domów publicznych i temu podobnych placówek, 

jak również wszelkich innych form działalności prostytucyjnej w rozumieniu artykułu 2 ustęp 3 

ustawy z dnia 21 października 2016 r. o ochronie osób uprawiających prostytucję (Federalny 

Dziennik Ustaw I str. 2372), ostatnio zmienionej artykułem 5 ustęp 1 ustawy z dnia 9 marca 

2021 r. (Federalny Dziennik Ustaw I str. 327), jest dozwolona 

1.  na poziomie podstawowym, przy czym na wejście osób nieuodpornionych do 

zamkniętych pomieszczeń zezwala się jedynie po przedstawieniu zaświadczenia 
o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

2.  na poziomie ostrzegawczym, wstęp dla osób nieuodpornionych jest dozwolony 

wyłącznie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu badania metodą PCR, 

3.   na poziomie alarmowym, przy czym osobom nieuodpornionym wstęp jest zakazany. 



 

 

4.  na poziomie alarmowym II, przy czym wstęp dozwolony jest jedynie dla 
uodpornionych  

gości po okazaniu negatywnego wyniku testu antygenowego lub badania metodą 

PCR. 

 

(4) Działalność dyskotek, klubów i podobnych placówek jest dozwolona  

1.  na poziomie podstawowym, przy czym na wejście osób nieuodpornionych do 

zamkniętych pomieszczeń zezwala się jedynie po przedstawieniu zaświadczenia 

o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

2.  na poziomie ostrzegawczym i alarmowym, przy czym osobom nieuodpornionym 

wstęp jest zakazany. 

3. na poziomie alarmowym II, przy czym wstęp dozwolony jest jedynie dla 

uodpornionych  

gości po okazaniu negatywnego wyniku testu antygenowego lub badania metodą 

PCR. Wyjątki, o których mowa w § 5 ustęp 1 zdanie 3 i ustęp 3 nie mają 

zastosowania. 

(5) Każdy, kto prowadzi działalność, o której mowa w ustępach 1 do 4, musi wcześniej 
opracować koncepcję higieny i przeprowadzić przetwarzanie danych osobowych; 

przetwarzanie danych osobowych przy odbiorze i zwrocie mediów w bibliotekach 

i archiwach nie jest wymagane. 

 
§ 15 

Edukacja pozaszkolna i zawodowa 

(1) Prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i zajęć dla dorosłych, takich jak kursy 

na uniwersytetach trzeciego wieku, zajęcia w szkołach muzycznych, artystycznych  

i młodzieżowych szkołach artystycznych oraz korzystanie z podobnych ofert jest 

dozwolone 

 



 

 

1. na poziomie podstawowym, przy czym na wejście osób nieuodpornionych do 
zamkniętych pomieszczeń zezwala się jedynie po przedstawieniu zaświadczenia 

o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

 

2. na poziomie ostrzegawczym, przy czym wstęp do zamkniętych pomieszczeń dla osób 

nieuodpornionych jest dozwolony wyłącznie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu 

badania metodą PCR; korzystanie z wyżej wymienionych ofert na świeżym powietrzu 

jest dla osób nieuodpornionych możliwe jedynie po przedstawieniu zaświadczenia  
o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

3.  na poziomach alarmowych, przy czym osobom nieuodpornionym wstęp jest 

zakazany.  

(2) Imprezy związane z kształceniem zawodowym zgodnie z ustawą o kształceniu 

zawodowym lub kodeksem rzemieślniczym, jak również egzaminy i przygotowania do 
egzaminów, wdrażanie środków polityki rynku pracy oraz inne dalsze i ustawiczne 

kształcenie zawodowe, kursy językowe i integracyjne, prowadzenie praktycznych i 

teoretycznych szkoleń w szkołach nauki jazdy, żeglarstwa i nauki latania oraz egzaminów 

praktycznych i teoretycznych, jak również prowadzenie seminariów dokształcających 

zgodnie z § 2b niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (StVG) i seminariów szkolących 

zdolność uczestników do prowadzenia pojazdów w rozumieniu § 4a StVG oraz 

porównywalne oferty są dozwolone na poziomie podstawowym bez ograniczeń 

określonych w ustępie 1. Na poziomie ostrzegawczym i poziomach alarmowych osoby 
nieuodpornione mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie po przedstawieniu zaświadczenia 

o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR; w przypadku zajęć trwających 

kilka dni, aktualne zaświadczenie o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą 

PCR należy przedstawiać co trzy dni; § 10 ustęp 6 pozostaje bez zmian. W przypadku 

egzaminów zaświadczenie o wykonaniu testu w kierunku koronawirusa w myśl zdania 2 

nie jest wymagany, jeżeli przez cały czas jego trwania zachowany jest minimalny odstęp 

1,5 metra oraz jeżeli istnieje przestrzenne oddzielenie od innych uczestników, którzy 

przedłożyli zaświadczenie o wykonaniu testu, zaszczepieniu się lub wyzdrowieniu. 
Obowiązek noszenia maseczki medycznej nie obowiązuje w przypadku zastosowania 

modelu opcji 2G lub jeżeli można w niezawodny sposób zachować minimalny odstęp 1,5 

metra od innych osób lub jeżeli wstęp na egzamin jest dozwolony wyłącznie za okazaniem 



 

 

zaświadczenia potwierdzającego wykonanie testu, zaszczepienie lub przebycie zakażenia 
koronawirusem. 

(3) Szkoły pielęgniarskie, szkoły kształcące w zawodach medycznych i zawodowe szkoły 

średnie dla służb socjalnych i podlegające resortowi Ministerstwa Polityki Społecznej, 

placówki dokształcające i szkoleniowe dla zawodów pielęgniarskich i ochrony zdrowia, 
Państwowa Szkoła Pożarnicza jak również szkoły przygotowujące do pracy w służbach 

ratowniczych oraz szkoły podlegające resortowi Ministerstwa Obszarów Wiejskich oraz 

Ministerstwa ds. Finansów oferują dwa testy antygenowe w kierunku koronawirusa  

w każdym tygodniu szkolnym uczniom objętym nauczaniem bezpośrednim oraz 
personelowi pracującemu w placówkach nauczania bezpośredniego. Czas i organizację 

testów ustala dyrekcja szkoły. Wstęp dla osób nieuodpornionych dozwolony wyłącznie po 

okazaniu zaświadczenia potwierdzającego wykonanie testu. Dowód przeprowadzenia 

testu uznaje się za dostarczony, jeżeli dana osoba wzięła udział w teście i test wypadł 

negatywnie; dotyczy to również sytuacji, gdy test nie jest przeprowadzany w szkole przed 

wejściem lub bezpośrednio po wejściu na teren szkoły, lecz w późniejszym momencie dnia 
szkolnego. Dowodów tych nie potrzeba przedstawiać,  

1.      jeżeli obecność na terenie szkoły wiąże się z udziałem w egzaminach śródseme-

stralnych i końcowych lub w sprawdzianach wyników nauczania wymaganych do 

przyznania ocen, 

2.   w przypadku krótkiego pobytu na terenie szkoły, o ile jest to absolutnie konieczne  
do uczestnictwa w nauczaniu na odległość, lub 

3.  w przypadku krótkotrwałego pobytu dostawców usług na terenie szkoły, który jest 

konieczny dla funkcjonowania szkoły lub odbywa się poza godzinami pracy. 

W przypadku egzaminów śródsemestralnych i końcowych dyrekcja szkoły podejmuje 

odpowiednie środki w celu oddzielenia osób nieposiadających dowodu od pozostałych 
uczestników egzaminu. 

(4) Każdy, kto prowadzi zajęcia w ramach edukacji pozaszkolnej i zawodowej, jest 
zobowiązany do sporządzenia koncepcji higienicznej i przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 16 

Gastronomia, noclegi i miejsca rozrywki 



 

 

(1) Działalność zakładów gastronomicznych, miejsc rozrywki i podobnych obiektów jest 
dozwolona 

 

1. na poziomie podstawowym, przy czym osobom nieuodpornionym zezwala się na 
dostęp do zamkniętych pomieszczeń jedynie po przedstawieniu zaświadczenia 

o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

 

2. na poziomie ostrzegawczym, przy czym wstęp do zamkniętych pomieszczeń dla osób 

nieuodpornionych jest dozwolony wyłącznie po okazaniu zaświadczenia 

o wykonaniu badania metodą PCR, dostęp na świeżym powietrzu jest dla osób 

nieuodpornionych możliwy jedynie po przedstawieniu zaświadczenia o wykonaniu testu 
antygenowego lub badania metodą PCR, 

3. na poziomach alarmowych, przy czym osoby nieuodpornione nie mogą wchodzić do 

zamkniętych pomieszczeń, a na zewnątrz mogą one przebywać jedynie po okazaniu 

zaświadczenia o wykonaniu badania metodą PCR. 

Sprzedaż na wynos oraz odbiór napojów i posiłków przeznaczonych włącznie do zabrania ich 
ze sobą jest możliwy bez ograniczeń. 

(2) Prowadzenie stołówek, kawiarni w szkołach wyższych i akademiach zgodnie z ustawą  

o szkołach wyższych (niem. Akademiengesetz) oraz stołówek zakładowych w rozumieniu  

§ 25 ustęp 1 Gaststättengesetz (GastG - niemiecka ustawa o gastronomii) w wersji 

opublikowanej w dniu 20 listopada 1998 r. (Federalny Dziennik Ustaw I str. 3418), ostatnio 

zmienionej artykułem 14 ustawy z dnia 10 marca 2017 r. (Federalny Dziennik Ustaw I str. 

420), jest dozwolone na użytek członków danej instytucji, jak również dla uodpornionych 
osób z zewnątrz; Osoby nieuodpornione z zewnątrz  

1.  mogą wejść na poziomie podstawowym do zamkniętych pomieszczeń jedynie po 
okazaniu zaświadczenia o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

2.  mogą wejść na poziomie ostrzegawczym do zamkniętych pomieszczeń jedynie po 

okazaniu zaświadczenia o wykonaniu badania PCR. W imprezach/wydarzeniach na 

świeżym powietrzu mogą uczestniczyć jedynie po okazaniu przez nie zaświadczenia  
o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

3.  nie mogą wejść na poziomach alarmowych do zamkniętych pomieszczeń, 

a w imprezach/wydarzeniach na świeżym powietrzu mogą uczestniczyć jedynie po 
okazaniu zaświadczenia o wykonaniu badania metodą PCR. 



 

 

Sprzedaż na wynos oraz odbiór napojów i posiłków przeznaczonych włącznie do zabrania ich 
ze sobą jest możliwy bez ograniczeń. 

(3) Działalność obiektów noclegowych i podobnych obiektów jest dozwolona 

1.  na poziomie podstawowym i ostrzegawczym, wstęp dla osób nieuodpornionych jest 

dozwolony wyłącznie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu testu antygenowego 
lub badania metodą PCR, 

2. na poziomach alarmowych, przy czym wstęp dla osób nieuodpornionych jest 

zakazany;  

w przypadku koniecznego noclegu w celach służbowych lub urzędowych lub  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom nieuodpornionym zezwala się na 

wstęp po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu testu antygenowego lub badania 
metodą PCR. 

Aktualne zaświadczenie o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR 
należy przedkładać ponownie co trzy dni. Korzystanie z obiektów rekreacyjnych przez 

zakwaterowanych obiektach noclegowych gości regulują przepisy § 14 ustępy 1 do 4. 

Osoby nieuodpornione zakwaterowane w takich obiektach mogą korzystać z dostępnych 

na miejscu ofert gastronomicznych na poziomie podstawowym i ostrzegawczym wyłącznie 

po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu testu antygenowego lub badania metodą PCR. 

Na poziomach alarmowych nie mogą one przebywać w pomieszczeniach zamkniętych i na 

zewnątrz wyłącznie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu badania metodą PCR; zdanie 
2 stosuje się odpowiednio do korzystania z placówek gastronomicznych. 

 

(4) Każdy, kto prowadzi placówkę, o której mowa w ustępach 1 do 3, musi wcześniej 

opracować koncepcję higieny i przeprowadzić przetwarzanie danych osobowych;  
w przypadku wydawania napojów i posiłków przeznaczonych do zabrania ich ze sobą  

i sprzedaży na wynos przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne. 

 

§ 17 
Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe 

(1) Działalność placówek handlu detalicznego, sklepów i bazarów ukierunkowanych 

wyłącznie na sprzedaż towarów konsumentom końcowym jest dozwolone  

1.  na poziomie podstawowym i ostrzegawczym, 



 

 

2.  na poziomach alarmowych, wstęp dla osób nieuodpornionych jest dozwolony 
wyłącznie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu testu antygenowego lub badania 

metodą PCR. 

Z ograniczeń wynikających ze zdania 1 punkt 2 zwolnione są sklepy i targowiska służące 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Działalność związania z ofertą odbioru i usługami 

dostawy, w tym handel internetowy, są dozwolone bez ograniczeń. Do placówek służących 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb należą handel detaliczny żywnością, w tym 

cotygodniowe targowiska, handel napojami, sprzedawcy bezpośredni, masarnie, piekarnie, 

cukiernie 
 i placówki wydające żywność i posiłki dla osób ubogich, a także apteki, sklepy ze zdrową 

żywnością, drogerie, sklepy z zaopatrzeniem medycznym, technicy obuwia ortopedycznego, 

akustycy aparatów słuchowych, optycy, markety dziecięce i stacje benzynowe, punkty obsługi 

podróżnych i klientów transportu publicznego, sprzedaż gazet i czasopism, urzędy pocztowe, 

usługi kurierskie, banki i kasy oszczędnościowe, usługi sprzątania, pralnie, markety 

budowlane i markety Raiffeisen, kwiaciarnie, centra ogrodnicze, szkółki uprawy roślin oraz 

punkty sprzedaży choinek, karmy i artykuły dla zwierząt domowych. 

(2) Działalność placówek usługowych wymagających bliskiego kontaktu fizycznego jest 
dozowolona 

1. na poziomie podstawowym i ostrzegawczym, przy czym wstęp dla osób 

nieuodpornionych jest dozwolony wyłącznie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu 

testu antygenowego lub badania metodą PCR, 

2.  na poziomie alarmowym, przy czym nie zezwala się na wstęp osobom 

nieuodpornionym, 

3.    na poziomie alarmowym II, przy czym wstęp jest dozwolony wyłącznie osobom 

uodpornionym po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu testu antygenowego lub 
badania metodą PCR. 

Obowiązek okazania dokumentu dowodowego nie ma zastosowania do fizjoterapii i terapii 

zajęciowej, położnictwa, logopedii i podiatrii, jak również medycznej pielęgnacji stóp  

i podobnych usług zdrowotnych. Na poziomach alarmowych, w drodze odstępstwa od 

punktów 2 i 3, osoby nieuodpornione mogą korzystać z usług fryzjerskich świadczonych przez 

zakłady 

i salony fryzjerskie po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu badania metodą PCR. 



 

 

(3)  Każdy, kto prowadzi placówkę handlu detalicznego, sklep, bazar w znaczeniu ustępu 
1, działalność usługową lub temu podobną placówkę obsługującą klientów, jest 

zobowiązany do opracowania koncepcji higienicznej. Placówki oferujące usługi 

wymagające bliskiego kontaktu fizycznego mają obowiązek przetwarzania danych 

osobowych i opracowanie koncepcji higienicznej.  

  



 

 

§ 17a 
Dalsze ograniczenia lokalne; ograniczenia dotyczące przebywania poza domem 

(1) Jeżeli właściwy organ ds. zdrowia publicznego w danym mieście lub powiecie w trakcie 

regularnej kontroli w okresie stosowania środków odpowiednich dla poziomu alarmowego 

II stwierdzi, że liczba nowych zakażeń koronawirusem na 100 000 mieszkańców w ciągu 

siedmiu dni (siedmiodniowa zachorowalność) wynosi co najmniej 500 w ciągu dwóch 

kolejnych dni, powinien on niezwłocznie o tym poinformować, w sposób odpowiadający 

lokalnie przyjętym praktykom. Środki określone w punktach. 2 i 3 stosuje się od dnia 

następnego po tym ogłoszeniu. 

(2) W przypadku punktu 1 klientom nieuodpornionym nie zezwala się na wejście do 

placówek handlu detalicznego i sklepów, za wyjątkiem placówek i sklepów zaopatrzenia 

podstawowego w rozumieniu § 17 punkt. 1 zdanie 4. Oferty odbioru własnego i usługi 

z dostawą, również te wynikające z handlu internetowego, są dozwolone dla klientów 

nieuodpornionych bez ograniczeń. 

(3) W przypadkach, o których mowa w punkcie 1, osoby nieuodpornione mogą przebywać 

poza domem lub innym miejscem zakwaterowania między godziną 21.00 a 5.00 rano 

następnego dnia tylko wtedy, gdy istnieją następujące ważne powody: 

1.  zapobieganie konkretnemu zagrożeniu życia, zdrowia i mienia, 

2. uczestnictwo w imprezach w rozumieniu § 10 punkt. 4, 6 i 7, 

3. uczestnictwo w spotkaniach w rozumieniu § 12, 

4. uczestnictwo w imprezach organizowanych przez wspólnoty religijne i ideologiczne  

w ramach § 13 punkty 1 i 2, 

5.  wykonywanie czynności zawodowych i urzędowych, w tym szkolenia zawodowe, 

urzędowe lub akademickie, których nie można odroczyć, wdrażanie środków 

aktywnej polityki rynku pracy oraz udział ochotników w ćwiczeniach i operacjach 
straży pożarnej, służ zarządzania kryzysowego i ratowniczych, 

6. odwiedziny małżonków, partnerów ze związków stałych lub będących w związku 

niemałżeńskim w ich domu lub innym miejscu zamieszkania, 



 

 

7. korzystanie z usług medycznych, pielęgniarskich, terapeutycznych i weterynaryjnych, 

8. towarzyszenie i opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia i nieletnimi, zwłaszcza 

czynności związane z wykonywaniem prawa pieczy nad dzieckiem lub prawa do 

kontaktu z dzieckiem w danej sferze prywatnej, 

9. towarzyszenie i opieka nad osobami umierającymi, 

10.  w przypadku indywidualnego uprawiania sportu na wolnym powietrzu, lecz nie w 

obiektach sportowych, 

11. czynności związane z opieką nad zwierzętami, których nie można odłożyć na później, 

12. inne porównywalnie ważne powody. 

(4) Jeżeli właściwy organ ds. zdrowia publicznego w danym mieście lub powiecie stwierdzi 

w trakcie kontroli, która ma być przeprowadzana w regularnych odstępach czasu w okresie 

obowiązywania środków w myśl punktów 2 i 3, że siedmiodniowy współczynnik 

zachorowalności wynosi mniej niż 500 przez pięć kolejnych dni, powinien on niezwłocznie 

o tym poinformować, w sposób odpowiadający lokalnie przyjętym praktykom. Skutki 

prawne środków, o których stanowią punkty 2 i 3 wygasają po upływie jednego dnia od 

tego ogłoszenia. 

 
 

§ 18 
 

Testowanie osób samozatrudnionych 
 
 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które nie są pracodawcami  

w rozumieniu § 2 ustęp 3 ArbSchG i w przypadku których nie można wykluczyć fizycznego 
kontaktu z osobami trzecimi, są zobowiązane zgodnie z § 28b ustęp 1 i 3 zdanie 1 i 6 IfSG 
do przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia odpowiednich testów. 

 
 
 

  



 

 

 
§ 18 

Rzeźnie i angażowanie sezonowych pracowników rolnych 
 
 

(1) Nieuodpornieni pracownicy 
 

1. rzeźni, zakładów rozbioru, przetwórstwa mięsnego i przetwórstwa dziczyzny oraz 

innych zakładów produkujących żywność z nieprzetworzonego mięsa i dokonujące 

jej obróbki, zatrudniające więcej niż 30 pracowników, pod warunkiem, że są oni 

zatrudnieni w sektorze uboju i rozbioru mięsa, oraz 
2. gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw zajmujących się uprawami specjalnymi,  

zatrudniających więcej niż dziesięciu pracowników sezonowych, w okresie 

zatrudnienia  

pracowników sezonowych, 

zobowiązani są do okazania zaświadczenia potwierdzającego wykonanie testu antygenowego 

lub PCR przed pierwszym podjęciem pracy. Zaświadczenia potwierdzające wykonanie 

testu należy przedłożyć pracodawcy na żądanie. Za organizację i finansowanie badań 

odpowiada sam pracodawca, chyba że zostało to uregulowane inaczej. W gospodarstwach 
rolnych nie ma obowiązku noszenia maseczki medycznej poza pomieszczeniami 

zamkniętymi. 

(2) Dyrekcja zakładów, o których mowa w ustępie 1 zdanie 1, zobowiązana jest do 

opracowania koncepcji higienicznej. W drodze odstępstwa od § 7 ustęp 2 dyrekcje 

zakładów, są zobowiązane do przedstawienia koncepcji higienicznej miejscowemu 

organowi sanitarnemu. Jeżeli organ sanitarny stwierdzi jakiekolwiek braki, koncepcję 

higieny należy niezwłocznie dostosować do jego zaleceń. 

(3)  Na wniosek dyrekcji zakładu, właściwy miejscowo organ sanitarny może zezwolić  
na zwolnienie z obowiązku przeprowadzania badań, o których mowa w ustępie 1, 

w odniesieniu do pracowników w danym miejscu pracy, jeżeli zakład wykaże powody,  

dla których jego odstępstwo od specyficznej koncepcji higieny wydaje się uzasadnione. 

(4) Pracodawca przeprowadza przetwarzanie danych pracowników i osób odwiedzających 

zakład. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 zdanie 1 punkt 2, przetwarzane są 

wyłącznie dane pracowników.  

 

 

Część 3 – Przepisy końcowe 



 

 

§ 20 

Szerzej zakrojone działania, decyzje indywidualne, projekty modelowe 

(1) Właściwe organy mogą z ważnych powodów zezwolić w indywidualnych przypadkach na 

odstępstwa od wymogów ustanowionych w drodze niniejszego rozporządzenia lub regulacji 

wydanych na jego mocy. Niniejsze rozporządzenie oraz na podstawie niniejszego 
rozporządzenia wydane zarządzenia nie naruszają prawa właściwych organów do 

podejmowania decyzji o wprowadzaniu bardziej rygorystycznych środków ochrony przed 

zakażeniem. 

(2) Ministerstwo Polityki Społecznej może w ramach nadzoru urzędowego i technicznego 

wydać właściwym organom instrukcje dotyczące dodatkowych działań regionalnych  

w przypadku wyjątkowo wysokiej częstotliwości występowania zakażeń (strategia "hotspot"). 

(3) W porozumieniu z Ministerstwem Polityki Społecznej właściwe władze mogą zezwolić na 

projekty pilotażowe. O ile w ocenie Ministerstwa Polityki Społecznych projekty pilotażowe 
sprawdzą się, może ono na wniosek zatwierdzić kolejne porównywalne projekty. 

 

§ 21 

Upoważnienia do wydawania rozporządzeń dotyczących placówek,  

zakładów, ofert i pozostałej działalności 

(1) Na podstawie § 32 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym Ministerstwo 

Kultury i Oświaty jest upoważnione do ustanawiania w drodze rozporządzenia warunków  
i wymogów i innych przepisów wykonawczych, w szczególności wymogów dotyczących 

higieny, górnych limitów liczby osób, obowiązku wykonywania testów i noszenia 

maseczek, zakazów wstępu i uczestnictwa, zakazów prowadzenia działalności, ustaleń 

dotyczących opieki w nagłych wypadkach oraz wymogów dotyczących wznowienia  

1. działalności szkół działających w ramach jego kompetencji resortowych, usług 

opiekuńczych niezawodnej szkoły podstawowej i elastycznej opieki popołudniowej, 

żłobków, świetlic szkolnych, przedszkoli, jednorocznych klas zerowych dla dzieci nie 

nadążających za rówieśnikami (niem.: Grundschulförderklassen), przedszkoli 
przyszkolnych i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, 



 

 

2. organizacji imprez organizowanych przez wspólnoty religijne, wyznaniowe i wspólnoty 
światopoglądowe oraz uroczystości okolicznościowych w przypadku śmierci. 

(2) Na podstawie § 32 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, w celu ochrony 

przed zakażeniem koronawirusem, Ministerstwo Nauki w porozumieniu z Ministerstwem 

Polityki Społecznej jest upoważnione do ustanawiania w drodze rozporządzenia warunków  

i wymogów, w szczególności wymogów higienicznych oraz dotyczących obowiązku 

testowania, noszenia maseczki jak i zakazów wstępu, wobec: 

1. uczelni wyższych, akademii prowadzących działalność dydaktyczną na podstawie 

ustawy o akademiach, bibliotek, archiwów, 
2. uczelnianych działów spraw studenckich zajmujących się opieką socjalną, oraz 

3. placówek artystycznych i kulturalnych, o ile nie zostały wymienione w punkcie 1  

i w ustępie 5, oraz kin. 

Zdanie 1 punkt 1 nie ma zastosowania do Wyższej Szkoły Policyjnej Badenii-Wirtembergii 

(niem. Hochschule für Polizei Baden-Württemberg), w tym Wydziału Edukacji Wyższej Szkoły 

Policyjnej (niem. Präsidium Bildung der Hochschule für Polizei) oraz Wyższej Szkoły Prawa w 

Schwetzingen (niem. Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen) i Centrum Edukacyjnego 

Służb Więziennych Badenii-Wirtembergii (niem. Bildungszentrum Justizvollzug Baden-
Württemberg). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w przypadku Wyższej Szkoły Policyjnej 

Badenii-Wirtembergii jak i Wydziału Edukacji Wyższej Szkoły Policyjnej Badenii-Wirtembergii 

oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku Wyższej Szkoły Prawa w Schwetzingen oraz 

Centrum Edukacyjnego Służb Więziennych Badenii-Wirtembergii, mogą zezwolić na 

odstępstwa od ograniczeń niniejszego rozporządzenia, jeżeli będzie to niezbędne do 

umożliwienia kształcenia, działalności uczelnianej i doskonalenia zawodowego oraz 

przygotowania i przeprowadzania egzaminów oraz procedury rekrutacji a w celu ochrony 

przed zakażeniem koronawirusem ustanowić warunki i wymogi, w szczególności wymogi 
higieniczne oraz dotyczące obowiązku testowania, noszenia maseczki jak i zakazów wstępu.  

(3) Na podstawie § 32 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym Ministerstwo 

Polityki Społecznej jest upoważnione do ustanawiania w drodze rozporządzenia warunków 

i wymogów, zwłaszcza wymogów higienicznych, dla funkcjonowania 

1. szpitali, ośrodków profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacyjnych, punktów dializy i lecznic 

dziennych, 

2. placówek dla osób wymagających opieki i wsparcia lub niepełnosprawnych, 
3. ośrodków pomocy osobom bezdomnym, 



 

 

4. projektów mieszkaniowych dla bezdomnych objętych opieką ambulatoryjną oraz 
objętych taką opieką wspólnot mieszkańców, za które odpowiedzialny jest jeden 

świadczeniodawca zgodnie z niemiecką ustawą o formach wsparcia w zakresie 

mieszkania, udziału w życiu społecznym i opieki pielęgniarskiej, 

5. usług opieki i wsparcia w okresie poprzedzającym opiekę pielęgniarską i z nią 

związanych, 

6. ofert pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pracy socjalnej z młodzieżą, zgodnie z § 11 

i § 13 księgi siódmej kodeksu prawa socjalnego SGB VIII, wspieranie wychowania  

w rodzinie zgodnie z § 16 SGB VIII oraz wczesnej pomocy, 
7. szkół pielęgniarskich, zawodowych szkół medycznych i zawodowych szkół dla służb 

socjalnych w ramach jego kompetencji resortowych, 

8. placówek edukacyjnych doskonalenia zawodowego w zawodach pielęgniarskich 

i należących do służby zdrowia oraz 

9. szkół przygotowujących do pracy w służbach ratowniczych. 
 

(4) Na podstawie § 32 zdanie 2 IfSG Ministerstwo Sprawiedliwości jest upoważnione do 
ustanawiania w drodze rozporządzenia warunków i wymogów, w szczególności wymogów 

higienicznych, obowiązku testowania, noszenia maseczki i zakazów wstępu 

1. dla działalności zakładów karnych 

2. dla funkcjonowania landowych ośrodków recepcyjnych (niem. Landeserstaufnahme-

einrichtungen), 

3. dotyczących izolacji osób nowo przyjętych do landowego ośrodka recepcyjnego lub 

przyjętych ponownie po dłuższej nieobecności.  

  



 

 

(5) Na podstawie § 32 zdanie 2 IfSG Ministerstwo Kultury i Oświaty oraz Ministerstwo 
Polityki Społecznej są upoważnione w celu ochrony przed zakażeniami do ustanawiania  

w drodze wspólnego rozporządzenia warunków i wymogów, w szczególności wymogów 

higienicznych oraz obowiązku testowania, noszenia maseczki i zakazów wstępu,  

1. dla działalności publicznych i prywatnych ośrodków i obiektów sportowych, siłowni 

i ośrodków jogi i przeprowadzania zawodów sportowych oraz dla działalności szkół 

tańca i baletowych oraz innych temu podobnych placówek, 

2. dla działalności basenów pływackich, włącznie z saunami i jeziorami udostępnionymi 

w celach pływackich z zachowaniem kontrolowanego dostępu, 
3. dla działalności szkół muzycznych, artystycznych i młodzieżowych szkół 

artystycznych oraz innych temu podobnych placówek. 

(6) Na podstawie § 32 zdanie 2 IfSG Ministerstwo Transportu i Ministerstwo Polityki 

Społecznej są upoważnione w celu ochrony przed zakażeniami do ustanawiania w drodze 

wspólnego rozporządzenia warunków i wymogów, w szczególności wymogów 

higienicznych oraz obowiązku testowania, noszenia maseczki i zakazów wstępu, dotyczących 

1. publicznego i turystycznego transportu pasażerskiego włącznie ze świadczeniem 

usług gastronomicznych w myśl § 25 ustęp 1 zdanie 2 niemieckiej ustawy o 
działalności gastronomicznej (GastG) oraz 

2. teoretycznej i praktycznej nauki jazdy, żeglugi i pilotażu, egzaminu teoretycznego i 

praktycznego w tym zakresie oraz praktycznych treści nauki zawodu i doskonalenia 

zawodowego urzędowo uznanych rzeczoznawców i egzaminatorów pojazdów 

silnikowych, żeglugi i ruchu lotniczego, jak również dalszych ofert szkół nauki jazdy, 

które wynikają bezpośrednio z rozporządzenia w sprawie wydawania praw jazdy lub  

z ustawy o ruchu drogowym. 

(7) Na podstawie § 32 zdanie 2 IfSG Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Polityki 
Społecznej są upoważnione w celu ochrony przed zakażeniami do ustanawiania w drodze 

wspólnego rozporządzenia warunków i wymogów, w szczególności wymogów 

higienicznych oraz obowiązku testowania, noszenia maseczki i zakazów wstępu 

dotyczących 

1. placówek handlu detalicznego, 

2. obiektów noclegowych, 

3. sektora hotelarskiego i restauracyjnego, w tym obiektów i usług hotelarsko-
gastronomicznych w rozumieniu § 25 ustęp 1 zdanie 1 i ustęp 2 GastG, 

4. targów, wystaw i kongresów, 



 

 

5. rzemiosła, 
6. gabinetów fryzjerskich, masażu, kosmetycznych, solariów, salonów pielęgnacji 

paznokci, pracowni tatuażu i piercingu, pracowni medycznej i niemedycznej 

pielęgnacji stóp, 

7. lokali rozrywkowych 

8. parków rozrywki, w tym prowadzących działalność o charakterze objazdowym  

w rozumieniu § 55 ustęp 1 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (GewO), 

oraz  

9. targowisk w rozumieniu § 66 do § 68 niemieckiej ustawy o prowadzeniu działalności 
gospodarczej (GewO). 

(8) Na podstawie § 32 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym w celu 

ochrony przed zakażeniami Ministerstwo Polityki Społecznej jest upoważnione do 

ustanawiania  

w porozumieniu z właściwym w każdym indywidualnym przypadku ministerstwem w 

drodze rozporządzenia warunków i wymogów, w szczególności wymogów higienicznych 

oraz obowiązku testowania, noszenia maseczki i zakazów wstępu, dla działalności innych, 

nie wymienionych w niniejszym dokumencie i nie uregulowanych odrębnie placówek, 
zakładów, oferowanych usług i zajęć. 
 

§ 22 

Upoważnienie do wydawania rozporządzeń w sprawie obowiązku izolacji  

Na podstawie § 32 zdanie drugie ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym 

Ministerstwo Polityki Społecznej jest upoważnione w celu zwalczania koronawirusa do 

wydawania rozporządzeń regulujących obowiązek izolacji i związane z tym dalsze 

obowiązki i działania, a w szczególności do  

1. odizolowania w odpowiedni sposób osób chorych, podejrzanych o chorobę, 

podejrzanych o zakażenie i osób wydzielających wirusa z płynami ustrojowymi, 
zgodnie z § 30 ustęp 1 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, 

2. obowiązku wykonania przez członków gospodarstwa domowego osób mających 

kontakt z osobami, u których stwierdzono dodatni wynik testu na koronawirusa, oraz 

osób, u których uzyskano wynik dodatni w wyniku samokontroli, badania metodą 

PCR lub testu antygenowego, zgodnie z § 28 ustęp 1 zdanie 1 ustawy o zapobieganiu 

chorobom zakaźnym,  



 

 

jak również do określenia wymogów i wyjątków od powyższych zasad oraz wprowadzenia 
dalszych regulacji w tym zakresie. 

 

§ 23 

Upoważnienie do wydawania rozporządzeń w sprawie przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z § 32 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym Ministerstwo Polityki 

Społecznej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są upoważnione wydania wspólnego 
rozporządzenia regulującego szczegóły przetwarzania danych osobowych między 

organami służby zdrowia, lokalnymi organami policji i policyjnymi służbami porządkowymi, 

o ile jest to konieczne do ochrony przed zakażeniem 

1. ze względu na ochronę funkcjonariuszy policyjnych służb porządkowych  

i pracowników lokalnych organów policji przed zakażeniem w czasie wykonywania 

działań służbowych, 

2. w celu zarządzania, wdrażania, monitorowania i realizacji działań, o których mowa  

w ustawie o zapobieganiu chorobom zakaźnym, 
3. w celu ścigania przestępstw i wykroczeń w związku z ustawą o zapobieganiu chorobom 

zakaźnym oraz na podstawie wydanych na jej podstawie rozporządzeń prawnych, oraz 

4. w celu oceny zdolności danej osoby do umieszczenia w zakładzie karnym lub 

psychiatrycznym czy też konieczności umieszczenia w odosobnieniu w ośrodkach 

detencyjnych i jednostkach penitencjarnych. 

 

  



 

 

§ 24 
Wykroczenia  

Wykroczenie w rozumieniu § 73 ustęp 1a numer 24 IfSG popełnia ten, kto umyślnie lub 

przez zaniedbanie 

1. wbrew przepisom § 3 ustęp 1, § 10 ustęp 6 zdanie 3 lub § 11 ustęp 1 zdanie 2 nie nosi 

maseczki medycznej. 

2. wbrew § 4 ustęp 1 zdanie 2 uczestniczy w imprezie lub wchodzi do danej placówki  

bez okazania wystawionego na siebie dowodu zaszczepienia lub przebycia zakażenia, 

3.  wbrew § 6 , także w związku z § 6a, w związku z § 4 ustęp 1 zdanie 2 lub § 5 ustęp 1 
zdanie 2, każdorazowo w związku z § 10 ustęp 1, § 11 ustęp 1 zdanie 1, § 14 ustęp 1 

zdanie 1 lub 3, § 14 ustęp 2 zdanie 3, § 14 ustęp 3, § 14 ustęp 4 zdanie 1, § 15 ustęp 

1, § 15 ustęp 2 zdanie 2, § 16 ustęp 1 zdanie 1, § 16 ustęp 2 zdanie 1 pół zdania 2, § 

16 ustęp 3 zdanie 1, § 17 ustęp 1 zdanie 1 punkt 2, § 17 ustęp 2 zdania 1 lub 3 lub § 

17a ustęp 2 zdanie 1, nie dopełnia obowiązku kontrolowania zaświadczenia 

potwierdzającego wykonanie testu, zaszczepienie lub przebycie zakażenia 

koronawirusem, lub nie dopełnia tego obowiązku poprzez wgląd do urzędowego 

dokumentu tożsamości lub za pomocą aplikacji elektronicznych, 
4.  wbrew przepisom § 7 ustęp 2 nie przedłoży na żądanie właściwego organu koncepcji 

higienicznej lub nie dostarczy informacji o jej realizacji, 

5.  wbrew § 8 ustęp 2, nie wyklucza osób, które odmówiły podania swoich danych 

kontaktowych w całości lub w części, ze zwiedzania lub korzystania z obiektu lub  

z udziału w imprezie, 

6.  wbrew § 8 ustęp 3 jako osoba obecna podaje nieprawdziwe dane kontaktowe, 

7.  wbrew § 9 ustęp 1 punkt 2 lub 3 organizuje prywatną imprezę, 

8. wbrew § 10 ustęp 2 zdanie 1 lub § 11 ustęp 2 zdanie 1 przeprowadza imprezę lub 
jarmark bożonarodzeniowy, podczas których zostaje przekroczona dopuszczalna 

liczba uczestników lub pojemność pomieszczenia, 

9. wbrew § 10 ustęp 1 punkty 1, 2 lub 4, § 10 ustęp 4 punkt 1, zdanie 1, § 10 ustęp 6 

zdanie 2, § 11 ustęp 1 zdanie 1 punkty 1 lub 3, § 14 ustęp 1 punkty 1 lub 2 lub 

zdanie 3, § 14 ustęp 3 punkty 1, 2 lub 4, § 14 ustęp 4 zdanie 1 punkty 1 lub 3, § 15 

ustęp 1 punkty 1 lub 2, § 15 ustęp 2 zdanie 2, § 16 ustęp 1 zdanie 1, § 16 ustęp 2 

zdanie 1 pół zdania 2, § 16 ustęp 3 zdanie 1, 2 lub 4, § 17 ustęp 1 zdanie 1 punkt 2 
lub § 17 ustęp 2 zdanie 1 punkty 1 lub 3 lub zdanie 3 bierze udział w imprezie lub 



 

 

wchodzi do obiektu bez okazania wystawionego na siebie zaświadczenia 
potwierdzającego wykonanie testu, 

9a.   wbrew § 10 ustęp 1a przystępuje jako uczestnik do imprezy kulturalnej przeznaczonej 

dla szerokiej publiczności nie posiadając wydanego na jego nazwisko zaświadczenia 

o przeprowadzeniu testu, 

10.  wbrew § 10 ustęp 3 zdanie 1 lub zdanie 2 nie przedłoży koncepcji higieny lub nie 

dostosuje jej niezwłocznie, 

11.  wbrew § 10 ustęp 5 zdanie 1, § 11 ustęp 2 zdanie 2, lub § 13 ustęp 3 zdanie 1 

organizuje imprezę  lub jarmark bożonarodzeniowy bez opracowania koncepcji 
higienicznej lub przeprowadzania przetwarzania danych, 

12.  wbrew § 14 ustęp 2, zdania 1 i 2 prowadzi saunę, 

13.  (anulowany) 

14.  wbrew przepisom § 14 ustęp 5 prowadzi obiekt kulturalny, rekreacyjny  

lub inny albo obiekt transportowy bez opracowania koncepcji higienicznej lub 

przetwarzania danych osobowych, 

15.  wbrew § 16 ustęp 4 prowadzi restaurację, lokal rozrywkowy, stołówkę, kawiarnię, 

stołówkę zakładową, obiekt noclegowy lub temu podobny lokal bez opracowania 
koncepcji higienicznej lub przetwarzania danych osobowych, 

16.  wbrew przepisom § 17 ustęp 3 zdanie 1 lub zdanie 2 prowadzi placówkę handlu 

detalicznego, sklep, bazar, zakład handlowy lub usługowy z obsługą klienta lub temu 

podobny zakład bez opracowania koncepcji higienicznej lub prowadzi placówkę 

oferującą usługi wymagające bliskiego kontaktu fizycznego bez przeprowadzania 

przetwarzania danych osobowych, 

17. wbrew § 17a ustęp 3 przebywa poza domem lub innym miejscem zamieszkania bez 

uzasadnionego powodu, 
18.  wbrew § 18 jako osoba samozatrudniona nie wykonuje testów lub nie zleca ich 

wykonania lub nie przechowuje lub nie przechowuje zaświadczeń o wykonaniu 

testów lub ich nie udostępnia, 

19.  wbrew § 19 ustęp 1 zdanie 3 jako pracodawca nie finansuje ani nie organizuje 

testów, 

20.  wbrew § 19 ustęp 2 nie opracował lub nie przedłożył koncepcji higienicznej lub nie 

dostosował jej niezwłocznie do wymogów lub jej nie realizuje. 
21.  wbrew § 19 ustęp 4 nie przeprowadza przetwarzania danych. 



 

 

 

§ 24a 

Rozporządzenie przejściowe 

(1) Przy liczeniu dni, o których mowa w § 1 punkt. 2, uwzględnia się dwa dni bezpośrednio 

poprzedzające dzień 24 listopada 2021 roku. Jeżeli w ciągu dwóch dni bezpośrednio 
poprzedzających dzień 24 listopada 2021 roku odpowiednia liczba zgodnie z § 1 punkt 2 

zostanie osiągnięta lub przekroczona, krajowy urząd ds. zdrowia ogłasza wejście w życie 

właściwego dla niej poziomu zgodnie z § 1 punkt 3 w dniu 23 listopada 2021 roku. 

(2) Przy liczeniu dni, o których mowa w § 17a punkt 1 i 4, uwzględnia się również dwa dni 

bezpośrednio poprzedzające dzień 24 listopada 2021 roku. W miastach i powiatach, w 

których siedmiodniowy współczynnik zachorowalności w ciągu dwóch kolejnych dni 

bezpośrednio poprzedzających dzień 24 listopada 2021 roku osiągnął lub przekroczył 

odpowiednią liczbę zgodnie z § 17a punkt 1, środki z § 17a punkt. 2 i 3 stosuje się od dnia 
24 listopada 2021 roku. W przypadkach, o których mowa w zdaniu 2, właściwy organ 

ogłasza dzień, od którego stosuje się środki zgodnie z § 17a punkt. 2 i 3, w dniu 23 

listopada 2021 roku. 

 

§ 25 

Data wejścia w życie, data wygaśnięcia 

 

(1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2021 roku, a § 21 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc rozporządzenie w sprawie 

koronawirusa z dnia 14 sierpnia 2021 roku (Dz.U. str. 714), które zostało zmienione przez 

artykuł 1 rozporządzenia z dnia 11 września 2021 roku (ogłoszonego w sytuacji 

wyjątkowej zgodnie § 4 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych i udostępnionego na stronie 

internetowej https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ aktuelle 

-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/). Przepisy rozporządzenia w sprawie 

koronawirusa z dnia 23 czerwca 2020 roku (Dz. U. str. 483), ostatnio zmienionego 

rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2020 roku (Dz. U. str. 1052), lub przepisy 
rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 30 listopada 2020 roku (Dz. U. str. 1067), 

ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 roku  (Dz. U. str. 249), lub 

przepisy rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 7 marca 2021 roku  (Dz. U. str. 

273, po korekcie 339), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 19 marca 2021 

roku (Dz. U. str. 298), lub przepisy rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 27 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/%20aktuelle%20-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/%20aktuelle%20-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


 

 

marca 2021 roku (Dz. U. str. 343), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 1 
maja 2021 roku (Dz. U. str. 417) lub przepisy rozporządzenia w sprawie koronawirusa z 

dnia 13 maja 2021 roku (Dz. U. str. 431), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 

18 czerwca 2021 (Dz. U. str. 501), lub  przepisy rozporządzenia w sprawie koronawirusa z 

dnia 25 czerwca 2021 (Dz. U. str. 550), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 

23 lipca 2021 (Dz. U. str. 665), lub który został zmieniony na podstawie rozporządzenia 

z dnia 14 sierpnia 2021 r. (Dz. U. poz. 714), zmienionego przez artykuł 1 

rozporządzenia z dnia 11 września 2021 r. (ogłoszonego w sytuacji wyjątkowej zgodnie 

§ 4 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych i udostępnionego na stronie internetowej 
Fehler! Linkreferenz ungültig.) obowiązują do czasu ich wygaśnięcia zgodnie z ustępem 

2 zdanie 2. 

(2) Niniejsze rozporządzenie wygasa z końcem dnia 22 grudnia 2021 roku. W drodze 

odstępstwa od zdania 1, z dniem 15 grudnia 2021 roku przestają obowiązywać § 12 ustęp 

2 i § 17a. Jednocześnie tracą moc wszelkie zarządzenia wydane na mocy niniejszego 

rozporządzenia oraz zarządzenia, o którym mowa w ustępie 1 zdanie 2, chyba że zostaną 

wcześniej uchylone. 

 
Stuttgart, dnia 15 września 2021 roku 

Rząd kraju związkowego Badenia-Wirtembergia: 
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