Постанова Земельного уряду про протиінфекційні заходи на запобігання
поширенню вірусу SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)
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Від 1 квітня 2022 р.
(у редакції, чинній з 2 травня 2022 р.)
На підставі § 32 у поєднанні з §§ 28–31 Закону про захист від інфекційних
захворювань (Infektionsschutzgesetz, IfSG) від 20 липня 2000 р (Вісник федерального
законодавства I, стор 1045), з останніми змінами, внесеними згідно зі § 4 Закону від
18 березня 2022 р. (Вісник федерального законодавства I, стор 473), цим
постановляється:
§1
Ціль
Ця Постанова націлена на запобігання поширенню коронавірусного захворювання,
виявленого у 2019 році (COVID-19), зокрема на захист життя та здоров'я, а також
функціонування

системи

охорони

запровадження

запобіжних

заходів

стаціонарних

відділень

закладів

здоров'я.
є,

охорони

Важливим

зокрема,

кількість

здоров'я пацієнтів

показником
надходження
з

для
до

COVID-19 на

100 000 мешканців протягом семи днів. Інші показники, такі як кількість нових
випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 на 100 000 жителів протягом семи
днів. Наступними показниками, диференційованими за інфекційно-епідеміологічними
аспектами, що враховуються для оцінки інфекційного процесу, є наявні потужності у
відділеннях інтенсивної терапії та кількість вакцинованих проти COVID-19. У разі
значного погіршення епідемічної ситуації уряд федеральної землі залишає за собою
право вжити додаткових заходів на підставі § 28a абз. 8 IfSG у чинній редакції на
підставі відповідної постанови земельного парламенту.

Неофіційна зведена версія після набуття чинності Постанови Земельного уряду про внесення поправок до
Постанови Земельного уряду про протиінфекційні заходи щодо запобігання поширенню вірусу SARS-CoV-2 від
26 квітня 2022 р. (оприлюдненого відповідно до § 2 Закону про оприлюднення).
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§2
Вимоги щодо дотримання дистанції та гігієни, а також носіння масок
Громадянам рекомендується дотримуватися мінімальної дистанції 1,5 метра по
відношенню до інших осіб, необхідної гігієни, носити медичну маску або маскуреспіратор (категорії FFP2 або аналогічної категорії) у загальнодоступних закритих
приміщеннях та забезпечувати регулярне провітрювання закритих приміщень.

§3
Обов'язок носіння масок
(1) Носіння маски-респіратора або медичної маски є обов'язковим.
1. У закритих салонах засобів громадського транспорту та засобів приміського
пасажирського громадського транспорту; щодо пасажирів, а також обслуговуючого та
контролюючого персоналу, водіїв та машиністів, оскільки їх рід діяльності передбачає
фізичний контакт з іншими людьми;
2. У лікарських кабінетах;
3. В установах та транспортних засобах, а також у місцях проведення робіт аварійнорятувальних служб та;
4. У закладах для безпритульних.
(2) Обов'язок носіння маски не діє:
1. щодо дітей віком до шести років;
2. щодо осіб, які достовірно підтвердили, що носіння ними медичної маски або
респіратора неможливе або неприйнятне з медичних міркувань, при тому, що
достовірне підтвердження має, як правило, забезпечуватися пред’явленням довідки
від лікаря;
3. за наявності в конкретному випадку інших не менш вагомих та непереборних
причин, що роблять неприйнятним або неможливим носіння маски чи респіратора;
4. у разі забезпечення іншого, принаймні, не менш ефективного захисту інших осіб.

§4

3
Порядок допуску для персоналу служби екстреної допомоги
Оперативному персоналу служби пожежної охорони, швидкої допомоги, поліції та
служби порятунку дозволяється необмежений доступ до установ, на які поширюється
порядок доступу відповідно до цієї постанови чи постанов, виданих на підставі цієї
постанови, шляхом надання тесту, паспорта вакцинації або сертифіката про
одужання, оскільки це є необхідним для виконання службового завдання.

§5
Загальні постанови щодо тестування та обов'язку носіння масок
(1) Для призначення обов'язків носіння масок-респіраторів або медичних масок з
метою захисту від коронавірусної інфекції відповідно до постанови § 32 реч. 2 Закону
про захист від інфекційних захворювань (Infektionsschutzgesetz, IfSG) уповноважені
визначати щодо:
1. Міністерства соціального забезпечення щодо роботи установ та підприємств
відповідно до § 23 абз. 3, реч. 1 пункти 1–11, а також §36 абз. 1 пункти 2–7 Закону
про

захист

від

інфекційних

захворювань

(Infektionsschutzgesetz,

IfSG),

для

необхідності запобігання небезпеці для осіб, які через свій вік або стан здоров'я
наражаються на підвищений ризик розвитку тяжкої або смертельної коронавірусної
хвороби 2019 (COVID-19),
2. Міністерство соціального забезпечення щодо роботи установ та підприємств
відповідно до § 36 абз. 1 пункт 3 IfSG,
3. Міністерство юстиції щодо роботи установ відповідно до § 36. абз. 1 п. 4 IfSG,
(2) Для призначення обов'язків щодо тестування на наявність коронавірусної інфекції
відповідно до постанови § 32 реч. 2 IfSG уповноважені:
1. Міністерство соціального забезпечення щодо роботи
а) Установ та підприємств відповідно до § 32 абз. 3 реч. 1 п. 1–11 IfSG, а також § 36
абз. 1 п. 2–7 IfSG,
б) Освітні школи для медсестер та медбратів, школи для професійних працівників у
галузі охорони здоров'я, школи для підготовки працівників аварійно-рятувальних
служб та технікуми для підготовки персоналу у сфері управління соціального
забезпечення, що перебувають у відомчій відповідальності системи соціального
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забезпечення, а також центри підвищення кваліфікації та навчання сестринських та
медичних професій,
в) Судово-медичні установи, а також інші відділення або установи, якщо в них на
постійній основі перебувають позбавлені волі, зокрема психіатричні лікарні, установи
соціальних служб з надання допомоги неповнолітнім, установи для людей похилого
віку,
2. Міністерство у справах культів щодо роботи шкіл у межах своєї компетенції,
послуг, що надаються початковою школою та групами продовженого дня, дитячих
садків, класів для відстаючих початкової школи, шкільних дитячих садків та центрів
денного догляду та
3. Міністерство юстиції щодо установ відповідно до § 36 абз. 1 п. 4, а також
пенітенціарних установ та центри тримання під вартою, які очікують депортації.

§6
Особливі повноваження для прийняття розпоряджень щодо обов'язку самоізоляції
проходження тестування та носіння масок
(1) Оскільки парламент федеральної землі відповідно до § 28а абз. 8, реч 1 IfSG
визначає, що через епідемічне поширення коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19)
існує конкретний ризик інфекційної ситуації, що динамічно поширюється, по всій
країні,

додатково

застосовуються встановлені законом положення, згадані в

наступних параграфах.
(2) Міністерство у справах культів уповноважено згідно з § 32, реч. 2, Закону про
захист від інфекційних захворювань власною постановою визначати щодо:
1. роботи шкіл у межах своєї компетенції, послуг, що надаються початковою школою,
групами продовженого дня при школах, роботи дитячих виховних установ, класів для
відстаючих у початковій школі, підготовчих груп дитячих садків, включаючи
спеціальні групи продовженого дня та
2. заходів релігійних та світоглядних об'єднань, а також похоронних заходів для
боротьби з інфекційною ситуацією, що динамічно поширюється, вимоги до носіння
масок, розпорядження про дотримання соціальної дистанції з відстанню 1,5 метра,
вимоги до тестування та пов'язані з цим обмеження доступу, а також зобов'язання з
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розробки та застосування гігієнічних концепцій, кожне відповідно до § 28a, абз. 8,
реч. 1 пункти 1–4 IfSG.
(3) Міністерство науки уповноважено відповідно до § 32, реч. 2, Закону про захист
від

інфекційних

захворювань

за

погодженням

з

Міністерством

соціального

забезпечення своєю постановою визначати щодо роботи:
1. інститутів, академій згідно із Законом про академії, бібліотек та архівів;
2. студентських об'єднань та
3. установ культури та мистецтва, не зазначених у пункті 1, а також кінотеатрів для
боротьби з інфекційною ситуацією, що динамічно поширюється, вимоги до носіння
масок, розпорядження про дотримання соціальної дистанції з відстанню 1,5 метра,
вимоги до тестування та пов'язані з цим обмеження доступу, а також зобов'язання з
розробки та застосування гігієнічних концепцій, кожне відповідно до § 28a, абз. 8,
реч. 1 пункти 1–4 IfSG. Реч. 1 пункт 1 не поширюється на Вищу школу поліції БаденВюртемберга,

включаючи

управління

освіти

Вищої

школи

поліції

Баден-

Вюртемберга, та на Інститут юриспруденції м. Шветцінген та Освітній центр у сфері
виконання
викладених

покарань
у

цій

Баден-Вюртемберга.
Постанові,

щодо

Необхідні

навчання,

відступи

здобуття

від

освіти,

обмежень,
підвищення

кваліфікації, підготовки та проведення іспитів, а також умови та вимоги для боротьби
з інфекційною ситуацією, що динамічно поширюється, вимоги до носіння масок,
розпорядження про дотримання соціальної дистанції з відстанню 1,5 метри, вимоги
до тестування та пов'язані з цим обмеження доступу, а також зобов'язання щодо
розробки та застосування гігієнічних концепцій, кожне відповідно до § 28a, абз. 8,
реч. 1

п. 1–4 IfSG, можуть

визначатися щодо Вищої школи поліції Баден-

Вюртемберга, включаючи завдання управління освіти Вищої школи поліції БаденВюртемберга, Міністерством внутрішніх справ, а щодо Інституту юриспруденції
м. Шветцінген

та

Освітнього

центру

у

сфері

виконання

Вюртемберга —

Міністерством юстиції.
(4) Міністерство соціального забезпечення уповноважено згідно з § 32, реч. 2, Закону
про захист від інфекційних захворювань своєю постановою визначати щодо
1. установ та підприємств відповідно до § 23 абз. 3, реч. 1 та § 36 абз. 1 п. 2, 3 та 7
IfSG § 5 і далі,
2. установ, що ведуть роботу в галузі допомоги дітям та молоді, а також у сфері
соціальної роботи з молоддю згідно з §§ 11 та 13 Соціального кодексу, том VIII,
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допомоги при вихованні в сім'ї згідно з § 16 Соціального кодексу, том VIII, та Ранньої
допомоги .
3. шкіл з догляду за хворими та перестарілими, шкіл, які проводять навчання
професіям у сфері охорони здоров'я, та спеціальних шкіл у галузі соціального
забезпечення,
4. установ підвищення кваліфікації та перекваліфікації представників професій у
сфері догляду та охорони здоров'я, а також
5. шкіл з навчання у сфері служби порятунку
для боротьби з інфекційною ситуацією, що динамічно поширюється, вимоги до
носіння масок, розпорядження про дотримання соціальної дистанції з відстанню 1,5
метра, вимоги до тестування та пов'язані з цим обмеження доступу, а також
зобов'язання з розробки та застосування гігієнічних концепцій, кожне відповідно до
§ 28a, абз. 8, реч. 1 пункти 1–4 IfSG.
(5) Міністерство юстиції уповноважено згідно з § 32, реч. 2, Закону про захист від
інфекційних захворювань за допомогою постанови щодо боротьби з ситуацією, що
динамічно поширюється, пов'язаної з коронавірусною інфекцією,
1. виходячи за рамки § 5 абз. 2 визначати щодо роботи виправних установ, зокрема
про дотримання маскового режиму і дистанції 1,5 метра та зобов'язання створювати
та застосовувати концепції гігієни відповідно до § 28a абз. 8 реч. 1, п. 1, 2 та 4 IfSG.
2. Виходячи за рамки § 5 щодо роботи земельних центрів тимчасового утримання
біженців зокрема про дотримання маскового режиму і дистанції 1,5 метра та
зобов'язання створювати та застосовувати концепції гігієни відповідно до § 28a абз. 8
реч. 1, пункти 2 та 4 IfSG.
3. призначати заходи щодо ізоляції осіб, які вперше надійшли або прибули після
тривалої відсутності в земельні центри тимчасового утримання біженців.
(6) Міністерство у справах культів та Міністерство соціального забезпечення
уповноважені згідно з § 32, реч. 2, Закону про захист від інфекційних захворювань
спільною постановою визначати щодо
1. роботи громадських та приватних спортивних споруд та комплексів, фітнес-студій
та йога-студій щодо проведення спортивних змагань, щодо роботи шкіл танцю та
балету та інших аналогічних установ,
2. роботи басейнів, включаючи сауни та озера з контрольованим доступом,
3. роботи музичних шкіл, художніх шкіл та молодіжних шкіл мистецтва, а також інших
аналогічних установ
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для боротьби з інфекційною ситуацією, що динамічно поширюється, вимоги до
носіння масок, розпорядження про дотримання соціальної дистанції з відстанню 1,5
метра, вимоги до тестування та пов'язані з цим обмеження доступу, а також
зобов'язання з розробки та застосування гігієнічних концепцій, кожне відповідно до §
28a, абз. 8, реч 1 п. 1–4 IfSG.
(7) Міністерство транспорту та Міністерство соціального забезпечення уповноважені
згідно з § 32 реч. 2 Закону про захист від інфекційних захворювань спільною
постановою визначати щодо
1. роботи пасажирського громадського та туристичного транспорту, включаючи
гастрономічні послуги згідно з § 25 абз. 1 реч. 2 Закону, що регулює роботу
підприємств громадського харчування (GastG) у редакції публікації від 20 листопада
1998 р. (BGBl. I § 3418), до якого востаннє вносилися зміни у вигляді статті 14 закону
від 10 березня 2017 року (BGBl. I § 420) та
2. теоретичного та практичного навчання управлінню наземними, водними та
повітряними транспортними засобами, проведення теоретичних та практичних
іспитів з їх управління, а також щодо навчання та підвищення кваліфікації інженеріввипробувачів, сертифікованих експертів та інспекторів у галузі автомобільного,
водного та повітряного транспорту, а також інших послуг автошкіл, що надаються
безпосередньо відповідно до Положення про права на керування транспортними
засобами або Закону про дорожній рух, для боротьби з інфекційною ситуацією, що
динамічно

розповсюджується,

вимоги

до

носіння масок, розпорядження про

дотримання соціальної дистанції з відстанню 1,5 метра, вимоги до тестування та
пов'язані з цим обмеження доступу, а також зобов'язання щодо розробки та
застосування гігієнічних концепцій, кожне відповідно до § 28a, абз. 8, реч. 1 п. 1-4
IfSG.
(8) Міністерство економіки та Міністерство соціального забезпечення уповноважені
згідно з § 32, реч. 2, Закону про захист від інфекційних захворювань спільною
постановою визначати щодо
1. підприємств роздрібної торгівлі,
2. готельних підприємств,
3. підприємств громадського харчування згідно з § 25, реч. 1, та абзац 2 GastG,
4. ярмарків, виставок та конгресів,
5. ремісничих підприємств,
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6. перукарських, масажних, косметичних, манікюрних салонів, соляріїв, студій
татуажу та пірсингу, а також закладів, що надають послуги з медичного та
немедичного педикюру,
7. гральних закладів та
8. парків розваг, включаючи об'єкти туристичної галузі згідно з § 55 абзац 1 Закону
про підприємницьку діяльність (Gewerbeordnung, GewO), в редакції публікації від
22 лютого 1999 р. (BGBl. I § 202), який востаннє вносилися зміни у вигляді статті 2
закону від 10 вересня 2021 року (BGBl .I § 3504) та
9. ринків згідно зі § 66–68 GewO;
для боротьби з інфекційною ситуацією, що динамічно поширюється, вимоги до
носіння масок, розпорядження про дотримання соціальної дистанції з відстанню
1,5 метра, вимоги до тестування та пов'язані з цим обмеження доступу, а також
зобов'язання з розробки та застосування гігієнічних концепцій, кожне відповідно до §
28a, абз. 8, реч. 1 п. 1–4 IfSG.
(9) Міністерство соціального забезпечення уповноважено згідно з § 32, реч. 2, Закону
про захист від інфекційних захворювань своєю постановою, яка приймається за
погодженням з відповідним компетентним міністерством, визначати щодо інших
установ, підприємств, закладів та заходів, не згаданих окремо в цій статті та в § 12,
для боротьби з інфекційною ситуацією, що динамічно розповсюджується, вимоги до
носіння масок, розпорядження про дотримання соціальної дистанції з відстанню
1,5 метра, вимоги до тестування та пов'язані з цим обмеження доступу, а також
зобов'язання щодо розробки та застосування гігієнічних концепцій, кожне відповідно
до ст. 28a, абз. 8, реч. 1 п. 1–4 IfSG.
§7
Спеціальні розпорядження щодо місцевих захисних заходів
Відповідні міські та земельні округи уповноважені запроваджувати заходи, зазначені
в § 28a, абз. 8, реч. 1, п. 1–4 IfSG згідно з постановою, якщо парламент землі
визначає відповідно до § 28a, абз. 8 реч. 1 IfSG, що існує конкретна небезпека щодо
динамічно поширюваної інфекційної ситуації у відповідному місті чи районі. Абз. 1 не
застосовується, якщо парламент землі відповідно до § 28a, § 8 абз. 1 IfSG визначає
існування конкретного ризику динамічного поширення інфекційної ситуації по всій
країні та постанову уряду землі на підставі § 32 абз. 1 IfSG або вищих державних
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органів, уповноважених відповідно до § 6. У зв’язку з цим постанови, видані міськими
та земельними районами на підставі реч. 1, підлягають скасуванню.

§8
Повноваження на видання розпоряджень щодо обов'язку самоізоляції
Міністерство соціального забезпечення уповноважено згідно з § 32, частиною 2,
Закону про захист від інфекційних захворювань своєю постановою визначати заходи
щодо обов'язку самоізоляції та пов'язаних з нею інших обов'язків, спрямованих на
боротьбу з пандемією коронавірусу, а саме
1.

призначати згідно з § 30 абзацом 1, реч. 2 Закону про захист від інфекційних
захворювань відповідну ізоляцію хворим, можливим хворим, можливим носіям
та розповсюджувачам інфекції,
2. повна або часткова заборона на зайняття певною професійною діяльністю
хворих

людей,

людей

з

підозрами

на

захворювання

та

інфекції та

переносників інфекції відповідно до ст. 31 попер. 1 IfSG,
3. згідно з § 28, абз. 1 IfSG зобов'язувати членів домогосподарств осіб, які
контактували з особами, тестування або самотестування на коронавірус яких
дало позитивні результати, проходити тестування на антиген або ПЛР-тест,
а

також

приймати

рішення

про

винятки

та

умови,

включаючи

додаткові

розпорядження.
§9
Повноваження на обробку персональних даних
Міністерство

соціального

забезпечення

та

Міністерство

внутрішніх

справ

уповноважені згідно з § 32, реч. 2, Закону про захист від інфекційних захворювань
спільною постановою визначати деталі щодо обробки персональних даних та їх
обміну між відомствами охорони здоров'я, місцевими поліцейськими відомствами та
виконавчою службою поліції з метою
1. захисту працівників виконавчої служби поліції та місцевих поліцейських відомств
від зараження під час несення служби,
2. призначення, організації, контролю та виконання заходів згідно із Законом про
захист від інфекційних захворювань,
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3. переслідування злочинів та правопорушень згідно із Законом про захист від
інфекційних захворювань та прийнятих на його основі постанов, а також
4. перевірки можливості розміщення арештованих та затриманих осіб, а також
необхідності

їх

ізоляції в

центрах тимчасового утримання та виправних

установах.

§ 10
Повноваження виконавчої служби поліції
Поряд з іншими відомствами (відомствами з інфекційного захисту), на які згідно з
Постановою Міністерства соціального забезпечення відповідно до Закону про захист
від інфекційних захворювань покладено відповідні повноваження, на виконавчу
службу поліції покладено повноваження щодо здійснення контролю за виконанням
передбачених цією постановою обов’язків
1.

з носіння медичних масок та масок-респіраторів,

2.

з пред'явлення підтверджень вакцинації, одужання або тестування в
закладах громадського харчування, дискотеках, клубах та інших
закладах та під час заходів, подібних до клубних, та

3.

з перевірки підтверджень відповідно до пункту 2 організаторами та
керівниками закладів громадського харчування, дискотек, клубів та
інших закладів і заходів, подібних до клубних.

Реч. 1 застосовується відповідно, якщо парламент землі визначає відповідно до
§ 28a, абз. 8, реч. 1 IfSG для моніторингу зобов'язань, що випливають із приписів,
виданих відповідно до цього положення. Якщо в рамках контролю, зазначеного у
реч. 1, потрібне збереження даних, ці дані повинні бути відокремлені від інших даних.
При цьому персональні дані, що містяться в доказах, що підлягають перевірці,
можуть оброблятися тільки локально в кінцевому пристрої, що використовується
перевіряючою особою, і тільки такою мірою і на такий термін, який потрібен для
проведення візуального контролю результату перевірки, що відображається
перевіряючим.
Поліцейська служба виконання постанов може обробляти дані, зібрані нею
відповідно до реч. 1, лише з метою контролю та забезпечення виконання
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зобов'язань, що випливають із цієї Постанови. Умови, наведені в реч. 3 і 5, не
застосовуються в тій мірі, в якій дані, зібрані поліцейською службою виконання
постанов відповідно до реч. 1, могли б бути зібрані і для іншої мети або якщо згодом
виникли обставини, згідно з якими збір даних для іншої мети був би припустимий. У
цьому випадку для подальшої обробки даних, зібраних відповідно до реч. 1,
застосовуються положення, що регулюють обробку даних з іншою метою.

§ 11
Індивідуальні рішення та подальші заходи
(1) Компетентні органи захисту від інфекційних хвороб контролю в окремих випадках
можуть з важливих причин допускати відхилення від вимог, викладених у цій
постанові або на її підставі. Ця постанова та постанови, видані на її основі, не
поширюються на право компетентних органів захисту від інфекційних хвороб
вживати подальших заходів щодо захисту від інфекційних захворювань.
(2) Міністерство соціального забезпечення може давати вказівки відповідальним
органам захисту від інфекційних хвороб у рамках службового та технічного нагляду
про

додаткові

регіональні

заходи

у

разі

виключно

високої

інфекційної

захворюваності.
§ 12
Адміністративні правопорушення
Адміністративне правопорушення згідно з § 73 абз. 1а п. 24 Закону про захист від
інфекційних захворювань вчиняє особа, яка умисно або халатно та порушуючи § 3
абз. 1 не носить медичну маску чи маску-респіратор.

§ 13
Набуття чинності, втрата чинності
(1) Ця Постанова набирає чинності з 3 квітня 2022 року; на відміну від цього реч. 3 і
4, а також § 5 набирає чинності вже у день оприлюднення. Одночасно втрачає
чинність Постанова про захисні заходи щодо запобігання розповсюдженню
коронавірусу від 15 вересня 2021 року (Вісник законів GBl, стор. 794) із змінами,
внесеними згідно зі статтею 1 Постанови від 08 березня 2022 року (Вісник
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законів GBl, стор. 193). На відміну від реч. 2, термін дії § 25 абз. 2 реч. 2
Постанови Земельного уряду про захисні заходи щодо запобігання
розповсюдженню коронавірусу від 15 вересня 2021 року закінчується наступного
дня після оприлюднення цієї постанови. На підставі:
1.

Приписів, прийнятих на підставі Постанови Земельного уряду про захисні
заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу від 23 червня 2020 р.
(Вісник законів, стор. 483), з останніми змінами відповідно до Постанови від 17
листопада 2020 р. (Вісник законів, стор. 1052), або

2.

Постанови Земельного уряду про захисні заходи щодо запобігання
розповсюдженню коронавірусу від 30 листопада 2020 року (Вісник законів,
стор. 1067), з останніми змінами відповідно до Постанови про захисні заходи
щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу від 26 лютого 2021 року
(Вісник законів стор. 249) або

3.

Постанови Земельного уряду про захисні заходи щодо запобігання
розповсюдженню коронавірусу від 7 березня 2021 року (Вісник законів,
стор. 273, випр. стор. 339), зі змінами відповідно до Постанови про захисні
заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу від 19 березня 2021
року (Вісник законів, стор. 298) або

4.

Постанови про захисні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу від
27 березня 2021 року (Вісник законів, стор. 343) з останніми змінами,
внесеними згідно з Постановою від 1 травня 2021 року (Вісник законів,
стор. 417) або

5.

Постанови про захисні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу від
13 травня 2021 року (Вісник законів, стор. 431) з останніми змінами, внесеними
згідно з Постановою від 18 червня 2021 року (Вісник законів, стор. 501), або

6.

Постанови про захисні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу від
25 червня 2021 року (Вісник законів, стор. 550) із змінами, внесеними згідно з
Постановою від 23 липня 2021 року (Вісник законів, стор. 665), або

7.

Постанови про захисні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу від
14 серпня 2021 року (Вісник законів, стор. 714) із змінами, внесеними згідно з
Постановою від 11 вересня 2021 року (Вісник законів, стор. 794), або

8.

Постанови про захисні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу від
15 вересня 2021 року (Вісник законів, стор. 794) з останніми змінами,
внесеними згідно з Постановою від 18 березня 2022 року (Вісник законів,
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стор. 193), прийняті терміну їх дії відповідно до абз. 2 реч. 2, оскільки заходи,
що ґрунтуються на відповідній Постанові відповідно до § 28a IfSG також є
необхідними захисними заходами відповідно до § 28a, абз. 7, реч. 1 IfSG згідно
з § 28, абз. 1 реч. 1 та 2 IfSG.
(2) Ця Постанова втрачає чинність після 30 травня 2022 року. Водночас втрачають
чинність всі не скасовані до цього норми, прийняті на підставі цієї Постанови, або
Постанов, зазначених в абз. 1 реч. 4.
Штутгарт, 1 квітня 2022 р.
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