สถำนะวันที่ 24 พ.ย. 64

รัฐไบเอิร์น มีผลตั้งแต่ 24 พ.ย. 64

(ตัวเลข ณ 24 พ.ย. 64)

ผู้ติดเชื้อ 1,056,254 คน ● เสียชีวิต 17,150 คน ● รักษาหาย 863,160 คน
อัตราผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน: 9.5 คน
จานวนผู้ป่วย Covid-19 ในแผนก ICU: 1,254 คน
ที่มำ: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/

มาตรการ 3G - Geimpfte, Genesene, Getestete ปชช. ต้องแสดงใบรับรองกำรฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองกำรติดเชื้อฯ และหำย
ดีแล้ว หรือผลตรวจเชื้อฯ เป็นลบ (Antigen Test ไม่เกิน 24 ชม. หรือ PCR Test ไม่เกิน 48 ชม.) เมื่อเข้ำร่วมหรือใช้บริกำรในสถำนที่ต่ำงๆ
มาตรการ 3G Plus – แสดงผลตรวจแบบ PCR เท่ำนั้น มาตรการ 2G – อนุญำตเฉพำะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือ ติดเชื้อและหำยดีแล้ว
เท่ำนั้น มาตรการ 2G Plus - อนุญำตเฉพำะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือ ติดเชื้อและหำยดีแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลตรวจ Rapid Test เพิ่มเติม
ทั้งนี้ต้องรักษำมำตรกำรสุขอนำมัยโดยทั่วไปร่วมด้วย เช่น กำรเว้นระยะห่ำง กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย
ตัวเลขชี้วัด Hospital-Inzidenz จากจานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สีเหลือง คือมีจำนวนผู้ป่วย Covid-19 ที่เข้ำรับกำรรักษำใน ร.พ. มำกกว่ำ
1,200 คน หรือ มีจำนวนผู้ป่วยวิกฤต Covid-19 ในแผนก ICU มำกกว่ำ 450 รำย
สีแดง คือมีจำนวนผู้ป่วย Covid-19 เข้ำรับกำรรักษำตัวในแผนก ICU มำกกว่ำ
600 คน

!!! ในพื้นที่ Hotspot !!!
(จานวนผู้ติดเชื้อใหม่ ≥ 1,000 คน/ ประชากร 100,000 คน)
• ไม่อนุญำตให้เปิดบริกำรร้ำนอำหำร และโรงแรม บริกำรที่พัก
• ไม่อนุญำตให้ใช้บริกำรสถำนที่สันทนำกำร และกำรจัดงำนทำง
วัฒนธรรมและกีฬำ
• กำรเรียนกำรสอนในระดับอุดมศึกษำเป็นแบบออนไลน์เท่ำนั้น
• ร้ำนค้ำปลีกจะต้องจำกัดจำนวนลูกค้ำที่ 1 คน/20 ตร.ม.

•
•

สำหรับผูท้ ี่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จำกัดกำรพบปะระหว่ำงบุคคล โดยสำมำรถพบกันได้
สูงสุด 5 คน จำก 2 ครอบครัว ทั้งนี้ไม่นับรวมเด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี

พักผ่อนหย่อนใจ
• กำรเข้ำร่วมงำนแสดงทำงวัฒนธรรม กำรแข่งขันกีฬำ สถำนที่สันทนำกำร
ต่ำงๆ ต้องใช้กฎ 2G Plus

สถานศึกษา
โรงเรียนประถมและโรงเรียนอื่นๆ ทุกประเภท นักเรียนจะต้อง
สวมหน้ำกำกอนำมัยขณะอยู่ในโรงเรียน
ระดับอุดมศึกษำ ใช้กฎ 2G

การจัดงาน
•

การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์
•

กำรบังคับให้ใส่หน้ำกำกอนำมัย
• อนุญำตใส่หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ภำยในร้ำนค้ำ รถโดยสำร
สำธำรณะ ภำยในอำคำรและในที่ทไี่ ม่สำมำรถเว้นระยะห่ำงได้
• ระดับสีเหลืองและสีแดง ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยแบบ FFP2

•

กำรจัดงำนต่ำงๆ ทั้งงำนแสดงสินค้ำ งำนด้ำนวัฒนธรรม และ
กำรแข่งขันกีฬำ ใช้กฎ 2G Plus
ยกเลิกกำรจัดงำนตลำดคริสต์มำส

โรงแรม/ที่พัก
• สีเขียว กำรเข้ำพักปฏิบัติตำมกฎ 3G
• สีเหลือง ปฏิบัติตำมกฎ 3G Plus
• สีแดง ปฏิบัติตำมกฎ 2G

ร้านค้า/ร้านอาหาร
•
•
•
•

ร้ำนอำหำร ใช้กฎ 2G และต้องปิดบริกำรภำยใน 22.00 น.
กำรใช้บริกำรที่มีกำรสัมผัสใกล้ชดิ และอยู่ภำยในอำคำร เช่น ร้ำน
ทำผม ร้ำนนวด ร้ำนรับสัก สถำนเสริมควำมงำม ใช้กฎ 2G
ไม่อนุญำตให้เปิดผับบำร์ คลับ ดิสโก้เธค
ร้ำนค้ำปลีก ไม่จำเป็นต้องใช้กฎ 3G แต่ต้องจำกัดจำนวนลูกค้ำ
1คน/10 ตร.ม.
ตั้งแต่ 8 ส.ค. 64 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มพื้นทีเ่ สี่ยงสูง
(Hochrisikogebiet) ผู้ที่เดินทางเข้าเยอรมนีจาก ปทท.
(1) ก่อนกำรเดินทำงต้องลงทะเบียนที่ www.einreiseanmeldung.de
(2) แสดงผลกำรตรวจแบบ PCR (อำยุไม่เกิน 72 ชม.) หรือ Antigen Test (อำยุ
ไม่เกิน 48 ชม.) หรือเอกสำรกำรฉีดวัคซีน หรือเอกสำรว่ำเคยติดเชื้อฯ และหำย
ดีแล้ว ก่อนเดินทำงเข้ำสหพันธ์ฯ (3) กักตัว 10 วัน โดยสำมำรถแสดงผลตรวจ
ในวันที่ 5 เพื่อหยุดกำรกักตัว ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือติดเชื้อฯ และหำยดี
แล้วสำมำรถยกเลิกกำรกักตัวได้ตั้งแต่วันที่ 1

Hotline

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
• ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำได้โดยไม่จำกัดจำนวนคนหำใช้กฎ
3G และต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือจำกัดจำนวนคนหำกไม่
ใช้กฎ 3G

การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ
• สีเขียวกำรเยี่ยมผู้ป่วยใน ร.พ. ผู้อำศัยในบ้ำนพักคนชรำ หรือ
ผู้พิกำรในสถำนดูแล ต้องปฏิบัติตำมกฎ 3G เสมอ
• สีเหลือง และ สีแดง บุคลำกรต้องมีกำรตรวจ PCR อย่ำง
น้อย 2 ครั้ง/สัปดำห์ หรือแบบ Rapid Test ทุกวันทำงำน
และผู้เข้ำเยี่ยมจะต้องแสดงผลตรวจ Rapid Test เสมอ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข 116117
รัฐบาลรัฐไบเอิร์น หมายเลข 089-122-220

การบังคับกักตัวและตรวจ
COVID-19 หลังเดินทางจาก
ประเทศพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่
ไวรัสกลายพันธุ์
เริ่ม 1 ส.ค. 64 สหพันธ์ฯ จัดแบ่ง
พื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงและ
พื้นที่ไวรัสกลำยพันธุ์ (ยกเลิกพื้นที่
เสี่ยงทั่วไป)
(1) ก่อนเดินทำงต้องกรอกข้อมูลที่
เว็บไซต์
www.einreiseanmeldung.de
(2) ตรวจ COVID-19 ที่ประเทศต้น
ทำงแบบ PCR (อำยุไม่เกิน 72 ชม.)
หรือ แบบ Antigen Test (อำยุไม่
เกิน 48 ชม.) หรือกรณีมำจำกพื้นที่
เสี่ยงสูงสำมำรถแสดงใบรับรองกำร
ฉีดวัคซีน หรือใบรับรองกำรติดเชื้อ
ฯ และหำยดีแล้วแทนผลกำรตรวจได้
(3) พื้นที่เสี่ยงสูง ต้องกักตัว 10 วัน
ทั้งนี้สำมำรถแสดงผลตรวจในวันที่
5 เพื่อยกเลิกกำรกักตัวได้ และผู้ที่
ฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือติดเชื้อฯ
และหำยดีแล้วสำมำรถยกเลิกกำร
กักตัวได้ตั้งแต่วันที่ 1 พื้นที่ไวรัส
กลำยพันธุ์ ต้องกักตัว 14 วัน ไม่
สำมำรถลดวันได้ และไม่มี
ข้อยกเว้นสำหรับผู้ได้รับวัคซีน
ครบถ้วนหรือติดเชื้อฯ และหำยดีแล้ว
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 สหพันธ์ฯ
จัดกลุ่มพื้นที่เสี่ยงใหม่ โดยเหลือ
เพียงแค่ 2 กลุ่ม คือ (1) พื้นที่เสี่ยง
สูง Hochrisikogebiet และ
(2) พื้นที่ไวรัสกลำยพันธุ์
Virusvariantengebiet ผดส. จำก
ทุกประเทศ (ทั้งพื้นที่เสี่ยงและไม่
เสี่ยง) ต้องแสดงผลกำรตรวจที่เป็น
ลบแบบ PCR (อำยุไม่เกิน 72 ชม.)
หรือ แบบ Antigen Test (อำยุไม่
เกิน 48 ชม.) หรือใบรับรองกำรฉีด
วัคซีนครบถ้วนอย่ำงน้อย 14 วัน
ก่อนเดินทำง (วัคซีนที่ได้รับกำร
รับรอง: Pfizer/BioNtech,
Moderna, AstraZeneca และ
Johnson & Johnson) หรือ
ใบรับรองกำรติดเชื้อฯ และหำยดีแล้ว
ตั้งแต่ 13 พ.ย. 64 สหพันธ์ฯ
อนุญำตให้ประชำชนตรวจหำ
เชื้อฯ แบบ Antigen-Schnelltest
ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยสัปดำห์ละ
1 ครั้ง อีกครั้ง

สถำนะวันที่ 24 พ.ย. 64

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีผลตั้งแต่ 24 พ.ย. 64

(ตัวเลข ณ 23 พ.ย. 64)

ผู้ติดเชื้อ 774,661 คน ● เสียชีวิต 11,535 คน ● รักษาหาย 643,832 คน
อัตราผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน: 6.3 คน
จานวนผู้ป่วย Covid-19 ในแผนก ICU: 510 คน
ที่มำ: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
ใช้มาตรการกฎ 3G/ 2G/ 2G Plus โดยขึ้นอยู่กับ Hospital-Inzidenz อัตราผู้ป่วย Covid – 19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
กฎ 3G - Geimpfte, Genesene, Getestete ปชช. ต้องแสดงใบรับรองกำรฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองกำรติดเชื้อฯ และหำยดีแล้ว หรือผลตรวจเชื้อฯ เป็นลบ
(Antigen Test ไม่เกิน 24 ชม. หรือ PCR Test ไม่เกิน 48 ชม.)
กฎ 2G - Geimpfte, Genesene เฉพำะ ปชช. ที่มีใบรับรองกำรฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองกำรติดเชื้อฯ และหำยดีแล้วถึงจะสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมหรือใช้บริกำรในสถำนที่
ต่ำงๆ ได้
กฎ 2G Plus – Geimpfte, Genesene เฉพำะ ปชช. ที่มีใบรับรองกำรฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองกำรติดเชื้อฯ และหำยดี และมีผลตรวจ Rapid Test สำมำรถเข้ำร่วม
กิจกรรมหรือใช้บริกำรในสถำนที่ต่ำงๆ ได้
ทั้งนี้ ยังต้องรักษามาตรการสุขอนามัยโดยทั่วไป เช่น กำรเว้นระยะห่ำง กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรระบำยอำกำศอย่ำงสม่ำเสมอ

ตัวชี้วัด Hospital-Inzidenz จากจานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ระดับที่ 1 (ระดับพื้นฐาน Basisstufe) เมื่อดัชนีผู้ป่วยในสถำนพยำบำล < 1.5
ระดับที่ 2 (ระดับเตือนภัย Warnstufe) เมื่อดัชนีผู้ป่วยในสถำนพยำบำล  1.5 หรือมีจำนวนผู้ป่วย Covid-19 รักษำในแผนก ICU  250 คน
ระดับที่ 3 (ระดับมีภัย Alarmstufe)เมื่อดัชนีผู้ป่วยในสถำนพยำบำล 3.0 หรือมีจำนวนผู้ป่วย Covid-19 เข้ำรับกำรรักษำในแผนก ICU  390 คน
ระดับที่ 4 (ระดับมีภัย 2 Alarmstufe II) เมื่อดัชนีผู้ป่วยในสถำนพยำบำล  6.0 หรือมีจำนวนผู้ป่วย Covid-19 เข้ำรับกำรรักษำใน
แผนก ICU  490 คน
การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์ การพบปะส่วนตัว
ระดับที่ 1 ไม่มีข้อจำกัด
ระดับที่ 2 1 ครัวเรือน + 5 คน
ระดับที่ 3 และ 4 1 ครัวเรือน + 1 คน
การพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมสันทนำกำร เช่น สวนสนุก กำรแข่งขัน
กีฬำ สระว่ำยน้ำ กำรเล่นกีฬำ กำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด นิทรรศกำร
ศิลปะ กำรเดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยว เช่น นั่งรถบัส ขึ้นกระเช้ำ นั่งเรือ
ร้านอาหารและ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การประชุมขนาดใหญ่
ระดับที่ 1 ในอาคาร: 3G นอกอาคาร: ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม
ระดับที่ 2 ในอาคาร: 3G นอกอาคาร: 3G
ระดับที่ 3 ในอาคาร: 2G นอกอาคาร: 3G และ PCR เท่ำนั้น
ระดับที่ 4 ในและนอกอาคาร 2G Plus เท่ำนั้น (ยกเว้น ร้ำนอำหำรใช้ 2G)
ตั้งแต่ 15 ต.ค. กำรจัดงำนที่เลือกใช้กฎ 2G ในพื้นที่ระดับที่ 1 จะยกเว้นกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย และ
ไม่จำกัดจำนวนผูร้ ่วมงำน ทั้งนี้ผู้ให้บริกำรที่มีกำรติดต่อลูกค้ำจะต้องแสดงผลตรวจเป็นประจำทุก
อำทิตย์

กิจกรรมในที่สาธารณะ เช่น โรงภำพยนตร์ โรงละคร
กำรจัดงำนของบริษัท งำนของสมำคม งำนเทศกำลประจำเมือง
ระดับที่ 1 ในอาคาร: 3G นอกอาคาร: มำกกว่ำ 5,000 คน ใช้ 3G
ระดับที่ 2 ในอาคาร: 3G และ PCR เท่ำนั้น นอกอาคาร: 3G
ระดับที่ 3 2G
ระดับที่ 4 ในและนอกอาคาร 2G Plus เท่ำนั้น

ตั้งแต่ 8 ส.ค. 64 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยง
สูง (Hochrisikogebiet) ผู้ที่เดินทางเข้าเยอรมนีจาก ปทท.
(1) ก่อนกำรเดินทำงต้องลงทะเบียนที่
www.einreiseanmeldung.de (2) แสดงผลกำรตรวจแบบ PCR
(อำยุไม่เกิน 72 ชม.) หรือ Antigen Test (อำยุไม่เกิน 48 ชม.)
หรือเอกสำรกำรฉีดวัคซีน หรือเอกสำรว่ำเคยติดเชื้อฯ และหำยดี
แล้ว ก่อนเดินทำงเข้ำสหพันธ์ฯ (3) กักตัว 10 วัน โดยสำมำรถ
แสดงผลตรวจในวันที่ 5 เพื่อหยุดกำรกักตัว ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน
หรือ ติดเชื้อฯ และหำยดีแล้วสำมำรถยกเลิกกำรกักตัวได้ตั้งแต่
วันที่ 1

Hotline

การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เช่น OP Masken FFP2
KN95/N95 หรือเทียบเท่า ภำยในอำคำรและรถโดยสำรสำธำรณะ
และภำยนอกอำคำรกรณีไม่สำมำรถเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตรได้ เด็กอำยุ
ไม่เกิน 5 ปี ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย
• ในพื้นที่ระดับที่ 1 สถำนที่หรือร้ำนค้ำที่ใช้กฎ 2G อนุญำตให้พนักงำน
งดสวมหน้ำกำกอนำมัยได้ หำกฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว หรือติดเชื้อและ
หำยดีแล้ว

สถานศึกษา
• ภำคกำรศึกษำใหม่ 2021/2022 เปิดกำรเรียนกำรสอนในชั้น
เรียนในโรงเรียนทุกประเภทได้ตำมปกติ โดยยังคงมำตรกำร
สุขอนำมัยที่เคร่งครัด รวมทั้งมีกำรตรวจหำเชื้อเป็นประจำ
และในช่วง 2 สัปดำห์แรกของกำรเปิดภำคกำรศึกษำ ตั้งแต่
18 ต.ค. เป็นต้นไป ยกเลิกกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยในชั้น
เรียนสำหรับพื้นที่ระดับที่ 1 และ 2
การให้บริการที่มีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น ร้ำนตัดผม ร้ำนนวด
ระดับที่ 1 3G ระดับที่ 2 3G ระดับที่ 3 3G และ PCR เท่ำนั้น
ระดับที่ 4 2G Plus เท่ำนั้น
ตั้งแต่ 15 ต.ค. ผู้ให้บริกำรจะต้องแสดงผลตรวจเป็นประจำทุกอำทิตย์

•

ร้านค้าปลีก
ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม แต่ต้องมีมำตรกำรสุขอนำมัยที่เหมำะสม สวม
หน้ำกำกอนำมัย เว้นระยะห่ำง ตั้งแต่ 15 ต.ค. ผู้ให้บริกำรจะต้องแสดงผล
ตรวจเป็นประจำทุกอำทิตย์ด้วย

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
• ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม แต่ต้องมีมำตรกำรสุขอนำมัยที่เหมำะสม
โรงแรม/ที่พัก
ระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 3G และแสดงผลตรวจทุกๆ 3 วัน
ระดับที่ 3 และ 4 2G หรือต้องแสดงผลตรวจเชื้อฯ แบบ PCR ทุกๆ 3 วัน

การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ
• สำมำรถเข้ำเยี่ยมได้โดยจะต้องปฏิบัติตำมกฎ 3G
• ต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย FFP2 หรือเทียบเท่ำ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข 116117
กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก หมายเลข 0711-904 39555

การบังคับกักตัวและตรวจ
COVID-19 หลังเดินทางจาก
ประเทศพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่
ไวรัสกลายพันธุ์
เริ่ม 1 ส.ค. 64 สหพันธ์ฯ จัดแบ่ง
พื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงและ
พื้นที่ไวรัสกลำยพันธุ์ (ยกเลิกพื้นที่
เสี่ยงทั่วไป)
(1) ก่อนเดินทำงต้องกรอกข้อมูลที่
เว็บไซต์
www.einreiseanmeldung.de
(2) ตรวจ COVID-19 ที่ประเทศต้น
ทำงแบบ PCR (อำยุไม่เกิน 72 ชม.)
หรือ แบบ Antigen Test (อำยุไม่
เกิน 48 ชม.) หรือกรณีมำจำกพื้นที่
เสี่ยงสูงสำมำรถแสดงใบรับรองกำร
ฉีดวัคซีน หรือใบรับรองกำรติดเชื้อ
ฯ และหำยดีแล้วแทนผลกำรตรวจได้
(3) พื้นที่เสี่ยงสูง ต้องกักตัว 10 วัน
ทั้งนี้สำมำรถแสดงผลตรวจในวันที่
5 เพื่อยกเลิกกำรกักตัวได้ และผู้ที่
ฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือติดเชื้อฯ
และหำยดีแล้วสำมำรถยกเลิกกำร
กักตัวได้ตั้งแต่วันที่ 1 พื้นที่ไวรัส
กลำยพันธุ์ ต้องกักตัว 14 วัน ไม่
สำมำรถลดวันได้ และไม่มี
ข้อยกเว้นสำหรับผู้ได้รับวัคซีน
ครบถ้วนหรือติดเชื้อฯ และหำยดีแล้ว
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 สหพันธ์ฯ
จัดกลุ่มพื้นที่เสี่ยงใหม่ โดยเหลือ
เพียงแค่ 2 กลุ่ม คือ (1) พื้นที่เสี่ยง
สูง Hochrisikogebiet และ
(2) พื้นที่ไวรัสกลำยพันธุ์
Virusvariantengebiet ผดส. จำก
ทุกประเทศ (ทั้งพื้นที่เสี่ยงและไม่
เสี่ยง) ต้องแสดงผลกำรตรวจที่เป็น
ลบแบบ PCR (อำยุไม่เกิน 72 ชม.)
หรือ แบบ Antigen Test (อำยุไม่
เกิน 48 ชม.) หรือใบรับรองกำรฉีด
วัคซีนครบถ้วนอย่ำงน้อย 14 วัน
ก่อนเดินทำง (วัคซีนที่ได้รับกำร
รับรอง: Pfizer/BioNtech,
Moderna, AstraZeneca และ
Johnson & Johnson) หรือ
ใบรับรองกำรติดเชื้อฯ และหำยดีแล้ว

ตั้งแต่ 13 พ.ย. 64 สหพันธ์ฯ
อนุญำตให้ประชำชนตรวจหำ
เชื้อฯ แบบ Antigen-Schnelltest
ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยสัปดำห์ละ
1 ครั้ง อีกครั้ง

