สถานะวันที่ 14 ม.ค. 65

รัฐไบเอิรน มีผลตั้งแต 12 ม.ค. 65

(ตัวเลข ณ 14 ม.ค. 65)

ผูติดเชื้อ 1,426,579 คน ● เสียชีวิต 20,134 คน ● รักษาหาย 1,296,610 คน
อัตราผูปวย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตอประชากร 100,000 คน: 2.7 คน
จํานวนผูปวย Covid-19 ในแผนก ICU: 430 คน

ที่มา: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/

มาตรการ 3G - Geimpfte, Genesene, Getestete ปชช. ตองแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื้อฯ และ
หายดีแลว หรือผลตรวจเชื้อฯ เปนลบ (Antigen Test ไมเกิน 24 ชม. หรือ PCR Test ไมเกิน 48 ชม.) เมื่อเขารวมหรือใชบริการในสถานที่ตา งๆ
มาตรการ 3G Plus – แสดงผลตรวจแบบ PCR เทานั้น มาตรการ 2G – อนุญาตเฉพาะผูที่ฉีดวัคซีนครบถวน หรือ ติดเชื้อและหายดีแลวเทานั้น
มาตรการ 2G Plus - อนุญาตเฉพาะผูที่ฉีดวัคซีนครบถวน หรือ ติดเชื้อและหายดีแลว พรอมทั้งแสดงผลตรวจ Rapid Test เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตองรักษามาตรการสุขอนามัยโดยทั่วไปรวมดวย เชน การเวนระยะหาง การสวมหนากากอนามัย ขอยกเวนตั้งแต 15 ธ.ค. สําหรับผูที่
ไดรับวัคซีน Booster เข็ม 3 ไมจําเปนตองแสดงผลตรวจ (ยกเวนร.พ. สถานดูแลคนชรา/พิการ ตองแสดงผลตรวจเสมอ)
ตัวเลขชี้วัด Hospital-Inzidenz จากจํานวนผูปวยในโรงพยาบาล
สีเหลือง คือ มีจํานวนผูปวย Covid-19 ที่เขารับการรักษาใน ร.พ. มากกวา
1,200 คน หรือ มีจํานวนผูปวยวิกฤต Covid-19 ในแผนก ICU มากกวา 450 ราย
สีแดง คือมีจาํ นวนผูปวย Covid-19 เขารับการรักษาตัวในแผนก ICU มากกวา
600 คน

การบังคับใหใสหนากากอนามัย
• อนุญาตใสหนากากอนามัยทางการแพทยภายในรานคา รถโดยสาร
สาธารณะ ภายในอาคารและในที่ที่ไมสามารถเวนระยะหางได
• ระดับสีเหลืองและสีแดง ตองสวมหนากากอนามัยแบบ FFP2

!!! ในพื้นที่ Hotspot !!!
(จํานวนผูติดเชื้อใหม ≥ 1,000 คน/ ประชากร 100,000 คน)
• ไมอนุญาตใหเปดบริการรานอาหาร และโรงแรม บริการที่พัก
• ไมอนุญาตใหใชบริการสถานที่สันทนาการ และการจัดงานทางวัฒนธรรมและกีฬา
• การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเปนแบบออนไลนเทานั้น
• รานคาปลีกจะตองจํากัดจํานวนลูกคาที่ 1 คน/20 ตร.ม.

•
•

สถานศึกษา
โรงเรียนประถมและโรงเรียนอื่นๆ ทุกประเภท นักเรียนจะตอง
สวมหนากากอนามัยขณะอยูในโรงเรียน
ระดับอุดมศึกษา ใชกฎ 2G

การสัญจร/ปฏิสัมพันธ
•

•

ผูที่ฉีดวัคซีนหรือติดเชื้อและหายดีแลวสามารถพบปะกันไดสงู สุดไมเกิน 10
คน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไมรวมเด็กอายุตํา่ กวา 14 ป
ผูที่ยังไมไดฉีดวัคซีนหรือติดเชื้อและหายดีแลว อนุญาตใหพบไดเฉพาะคนใน
ครอบครัวใตชายคาเดียวกัน + คนตางครอบครัวอีก 1 ครอบครัวไมเกิน 2 คน
ไมรวมเด็กต่ํากวา 14 ป
คืนวันสิ้นป ไมอนุญาตใหมีการรวมตัวในที่สาธารณะเกิน 10 คน

•
•
•
•
•

การพักผอนหยอนใจ
การเลนกีฬาในที่กลางแจงใชกฎ 2G ภายในอาคารใชกฎ 2G Plus
การเขาชมการแขงขันกีฬาใชกฎ 2G Plus
สวนสนุก สวนสันทนาการ ใชกฎ 2G
สระวายน้ํา ซาวนา น้ําแรรอน ฟตเนส รานทําผิวแทน ใชกฎ 2G Plus
วันสิ้นปและวันขึ้นปใหม รวมตัวในที่สาธารณะไดไมเกิน 10 คน

•

•
•
•

การจัดงาน
การจัดงานตางๆ ทั้งงานแสดงสินคา ใชกฎ 2G Plus
งานดานวัฒนธรรมและการแขงขันกีฬาขนาดใหญจัดไดโดยไมมี
ผูชม
จํากัดจํานวนผูเขารวมงานฉลองตาง ๆ ในอาคารไมเกิน 50 คน
และกลางแจงไมเกิน 200 คน (นับรวมบุคคลทุกกลุม)

โรงแรม/ที่พกั
• สีเขียว การเขาพักปฏิบัติตามกฎ 3G
• สีเหลือง ปฏิบตั ิตามกฎ 3G Plus
• สีแดง ปฏิบัติตามกฎ 2G

รานคา/รานอาหาร
•
•
•
•

รานอาหารใชกฎ 2G ทั้งในและนอกราน และตองปดภายใน 22.00 น. ยกเวน
ในคืนวันสิ้นปอนุญาตใหเปดเกินเวลาระหวาง 22.00 – 05.00 น. ได
การใชบริการที่มีการสัมผัสใกลชิดและอยูภายในอาคาร เชน รานทําผม
รานนวด รานรับสัก สถานเสริมความงาม ใชกฎ 2G
ไมอนุญาตใหเปดผับบาร คลับ ดิสโกเธค
รานคาปลีกที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน ไมจําเปนตองใชกฎ 3G แตตอง
จํากัดจํานวนลูกคา 1คน/10 ตร.ม.

ตั้งแต 5 ธ.ค. 64 สหพันธฯ จะปลดไทยออกจากรายชื่อ
ประเทศพื้นที่เสี่ยงสูง (Hochrisikogebiet) ดังนั้น ผูท่เี ดินทาง
จาก ปทท. ยังตองแสดง 1.) ผลตรวจแบบ PCR (อายุไมเกิน 72
ชม.) หรือ ผลตรวจแบบ Antigen Test (อายุไมเกิน 48 ชม.) หรือ
2.) เอกสารการฉีดวัคซีนที่ไดรับการยอมรับจาก EU (อายุ > 14
วัน) หรือ 3.) เอกสารรับรองวาเคยติดเชื้อฯ และหายดีแลว (อายุ
> 14 วัน) ทั้งนี้ กอนการเดินทาง ไมตองลงทะเบียนออนไลนแลว
และเมื่อเดินทางถึงสหพันธฯ ไมตองกักตัว

Hotline

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
• ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดโดยไมจํากัดจํานวนคนหาใชกฎ
3G และตองสวมหนากากอนามัย หรือจํากัดจํานวนคนหากไม
ใชกฎ 3G

มาตรการตั้งแต 28 ธ.ค.
สหพันธฯ อนุญาตใหประชาชน
ตรวจหาเชื้อฯ แบบ AntigenSchnelltest ไดโดยไมเสีย
คาใชจายสัปดาหละ 1 ครั้ง อีก
ครั้ง
จํากัดการพบปะ
- ผูที่ฉีดวัคซีนแลว: อนุญาตให
พบกันไดสูงสุดไมเกิน 10 คน
- ผูที่ยังไมไดฉดี วัคซีน:
อนุญาตใหพบไดเฉพาะคนใน
ครอบครัวใตชายคาเดียวกัน +
คนตางครอบครัวอีก 1
ครอบครัว และไมเกิน 2 คน
บังคับใชกฎ 2G กับธุรกิจ
ดังตอไปนี้ทั่วสหพันธฯ:
- รานคาที่ไมจําเปนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน
- สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน
โรงภาพยนต โรงละคร
รานอาหาร สถานที่ดานวัฒนธรรม
การจัดงานตางๆ ใชกฎ 2G
จํานวนผูเขางานไมเกิน 30 –
50% ของพื้นที่ และในรมหามเกิน
5,000 คน และกลางแจงหามเกิน
15,000 คน การแขงขันกีฬาและ
งานดานวัฒนธรรมขนาดใหญ จัด
ไดโดยไมมีผชู ม
เมือง 7-Tage-Inzidenz 
350 จํากัดการเขารวมงานของ
บุคคลทุกกลุม ในรมไมเกิน 50
คน กลางแจงไมเกิน 200 คน

การเยี่ยมผูปวย/คนชรา/คนพิการ
• สีเขียวการเยี่ยมผูปวยใน ร.พ. ผูอาศัยในบานพักคนชรา หรือ
ผูพิการในสถานดูแล ตองปฏิบัติตามกฎ 3G เสมอ
• สีเหลือง และ สีแดง บุคลากรตองมีการตรวจ PCR อยาง
นอย 2 ครั้ง/สัปดาห หรือแบบ Rapid Test ทุกวันทํางาน
และผูเขาเยี่ยมตองแสดงผลตรวจเสมอ

สําหรับรัฐที่ติดเชื้อสูง
ไมอนุญาตใหมีผูเขาชม
งานกีฬาทุกประเภท
วันสิ้นปและวันขึ้นปใหม
งดรวมตัวในที่สาธารณะ และ
งดจุดพลุหรือดอกไมไฟ

สถานกงสุลใหญ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธฯ หมายเลข 116117
รัฐบาลรัฐไบเอิรน หมายเลข 089-122-220

บังคับใสหนากากอนามัย
ในโรงเรียน ทุกระดับชั้น

สถานะวันที่ 14 ม.ค. 65

รัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก มีผลตั้งแต 12 ม.ค. 65

(ตัวเลข ณ 13 ม.ค. 65)

ผูติดเชื้อ 1,103,445 คน ● เสียชีวติ 13,385 คน ● รักษาหาย 962,231 คน
อัตราผูปวย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตอประชากร 100,000 คน: 3.1 คน
จํานวนผูปวย Covid-19 ในแผนก ICU: 378 คน

ที่มา: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
ใชมาตรการกฎ 3G/ 2G/ 2G Plus โดยขึ้นอยูกบั Hospital-Inzidenz อัตราผูปวย Covid – 19 ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
กฎ 3G - Geimpfte, Genesene, Getestete ปชช. ตองแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื้อฯ และหายดีแลว หรือผลตรวจเชื้อฯ เปนลบ
(Antigen Test ไมเกิน 24 ชม. หรือ PCR Test ไมเกิน 48 ชม.)
กฎ 2G - Geimpfte, Genesene เฉพาะ ปชช. ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื้อฯ และหายดีแลวถึงจะสามารถเขารวมกิจกรรมหรือใชบริการในสถานที่
ตางๆ ได
กฎ 2G Plus – Geimpfte, Genesene เฉพาะ ปชช. ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื้อฯ และหายดี และมีผลตรวจ Rapid Test สามารถเขารวม
กิจกรรมหรือใชบริการในสถานที่ตางๆ ได ตั้งแต 20 ธ.ค. เปนตนไป ผูที่ไดรับวัคซีน Booster เข็มที่ 3 หรือ เคยไดฉีดวัคซีนครบถวนมาแลวไมเกิน 6 เดือน จะไดรับการยกเวนไมตอง
แสดงผลตรวจ ทั้งนี้ ยังตองรักษามาตรการสุขอนามัยโดยทั่วไป เชน การเวนระยะหาง การสวมหนากากอนามัย การระบายอากาศอยางสม่ําเสมอ

ตัวชี้วดั Hospital-Inzidenz จากจํานวนผูปวยในโรงพยาบาล
ระดับที่ 1 (ระดับพื้นฐาน Basisstufe) เมื่อดัชนีผูปวยในสถานพยาบาล < 1.5
ระดับที่ 2 (ระดับเตือนภัย Warnstufe) เมื่อดัชนีผูปวยในสถานพยาบาล  1.5 หรือมีจํานวนผูปวย Covid-19 รักษาในแผนก ICU  250 คน
ระดับที่ 3 (ระดับมีภัย Alarmstufe) เมื่อดัชนีผูปวยในสถานพยาบาล  3.0 หรือมีจํานวนผูปว ย Covid-19 เขารับการรักษาในแผนก ICU  390 คน
ระดับที่ 4 (ระดับมีภัย 2 Alarmstufe II) เมื่อดัชนีผูปวยในสถานพยาบาล  6.0 หรือมีจํานวนผูปวย Covid-19 เขารับการรักษาใน
แผนก ICU  490 คน
การสัญจร/ปฏิสัมพันธ การพบปะสวนตัว
ระดับที่ 1 ไมมีขอจํากัด
ระดับที่ 2 1 ครัวเรือน + 5 คน
ระดับที่ 3 1 ครัวเรือน + 2 คน
ระดับที่ 4 ผูที่ฉีดวัคซีนหรือติดเชื้อและหายดีแลว ภายในอาคารไมเกิน 10 คน
ภายนอกอาคารไมเกิน 50 คน ผูที่ยังไมไดฉีดวัคซีนพบได 1 ครัวเรือน + 2 คน
การพักผอนหยอนใจ กิจกรรมสันทนาการ เชน สวนสนุก การแขงขันกีฬา
สระวายน้ํา การเลนกีฬา การเขาชมพิพิธภัณฑ หองสมุด นิทรรศการศิลปะ การ
เดินทางเพื่อการทองเที่ยว เชน นั่งรถบัส ขึ้นกระเชา นั่งเรือ
รานอาหารและ การเขารวมงานแสดงสินคา การประชุมขนาดใหญ
ระดับที่ 1 ในอาคาร: 3G นอกอาคาร: ไมมีขอจํากัดเพิ่มเติม
ระดับที่ 2 ในอาคาร: 3G นอกอาคาร: 3G
ระดับที่ 3 ในอาคาร: 2G นอกอาคาร: 3G และ PCR เทานั้น
ระดับที่ 4 ในและนอกอาคาร 2G Plus และรานอาหารปดบริการในระหวางเวลา
22.30 – 06.00 น. การแขงขันกีฬามีผูชมไดไมเกิน 50% ของความจุเต็ม แตไมเกิน
500 คน และไมอนุญาตใหจัดงานแสดงสินคา

กิจกรรมในที่สาธารณะ เชน โรงภาพยนตร โรงละคร
การจัดงานของบริษัท การประชุม งานของสมาคม งานเทศกาลประจําเมือง
ระดับที่ 1 ในอาคาร: 3G นอกอาคาร: มากกวา 5,000 คน ใช 3G
ระดับที่ 2 ในอาคาร: 3G และ PCR เทานั้น นอกอาคาร: 3G
ระดับที่ 3 2G
ระดับที่ 4 ในและนอกอาคาร 2G Plus เทานั้น และมีผูเขารวมงานไมเกิน 50%
ของความจุเต็ม แตไมเกิน 500 คน

ตั้งแต 5 ธ.ค. 64 สหพันธฯ จะปลดไทยออกจากรายชื่อ
ประเทศพื้นที่เสี่ยงสูง (Hochrisikogebiet) ดังนั้น ผูที่เดินทาง
จาก ปทท. ยังตองแสดง 1.) ผลตรวจแบบ PCR (อายุไมเกิน 72
ชม.) หรือ ผลตรวจแบบ Antigen Test (อายุไมเกิน 48 ชม.) หรือ
2.) เอกสารการฉีดวัคซีนที่ไดรับการยอมรับจาก EU (อายุ > 14
วัน) หรือ 3.) เอกสารรับรองวาเคยติดเชื้อฯ และหายดีแลว (อายุ
> 14 วัน) ทั้งนี้ กอนการเดินทาง ไมตองลงทะเบียนออนไลนแลว
และเมื่อเดินทางถึงสหพันธฯ ไมตองกักตัว

Hotline

การบังคับใหใสหนากากอนามัย
• บังคับใสหนากากอนามัยชนิด FFP2 KN95/N95 หรือเทียบเทา
เทานั้น ภายในอาคารและรถโดยสารสาธารณะ และภายนอกอาคาร
กรณีไมสามารถเวนระยะหาง 1.5 เมตรได เด็กอายุไมเกิน 5 ป ไดรับ
การยกเวนไมตองใสหนากากอนามัย
• ในพื้นที่ระดับที่ 1 สถานที่หรือรานคาที่ใชกฎ 2G อนุญาตใหพนักงาน
งดสวมหนากากอนามัยได หากฉีดวัคซีนครบถวนแลว หรือติดเชื้อและ
หายดีแลว

สถานศึกษา
• ภาคการศึกษาใหม 2021/2022 เปดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนในโรงเรียนทุกประเภทไดตามปกติ โดยยังคงมาตรการ
สุขอนามัยที่เครงครัด รวมทั้งมีการตรวจหาเชื้อเปนประจํา
และในชวง 2 สัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา ตั้งแต
18 ต.ค. เปนตนไป ยกเลิกการสวมหนากากอนามัยในชั้น
เรียนสําหรับพื้นที่ระดับที่ 1 และ 2
การใหบริการที่มีการสัมผัสใกลชิด เชน รานตัดผม รานนวด
ระดับที่ 1 3G ระดับที่ 2 3G ระดับที่ 3 3G และ PCR เทานั้น
ระดับที่ 4 2G Plus เทานั้น
ตั้งแต 15 ต.ค. ผูใหบริการจะตองแสดงผลตรวจเปนประจําทุกอาทิตย

•

รานคาปลีก
ไมมีขอจํากัดเพิ่มเติม แตตองมีมาตรการสุขอนามัยที่เหมาะสม สวม
หนากากอนามัย เวนระยะหาง ตั้งแต 15 ต.ค. ผูใหบริการจะตองแสดงผล
ตรวจเปนประจําทุกอาทิตยดวย

การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
• ไมมีขอ จํากัดเพิ่มเติม แตตองมีมาตรการสุขอนามัยที่เหมาะสม
โรงแรม/ที่พัก
ระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 3G และแสดงผลตรวจทุกๆ 3 วัน
ระดับที่ 3 และ 4 2G หรือตองแสดงผลตรวจเชื้อฯ แบบ PCR ทุกๆ 3 วัน

การเยี่ยมผูปวย/คนชรา/คนพิการ
• สามารถเขาเยี่ยมไดโดยจะตองปฏิบัติตามกฎ 3G
• ตองใสหนากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเทา

สถานกงสุลใหญ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธฯ หมายเลข 116117
กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก หมายเลข 0711-904 39555

มาตรการตั้งแต 28 ธ.ค.
สหพันธฯ อนุญาตใหประชาชน
ตรวจหาเชื้อฯ แบบ AntigenSchnelltest ไดโดยไมเสีย
คาใชจายสัปดาหละ 1 ครั้ง อีก
ครั้ง
จํากัดการพบปะ
(มีผลตั้งแต 28 ธ.ค. 64)
- ผูที่ฉีดวัคซีนแลว: อนุญาตให
พบกันไดสูงสุดไมเกิน 10 คน
- ผูที่ยังไมไดฉดี วัคซีน:
อนุญาตใหพบไดเฉพาะคนใน
ครอบครัวใตชายคาเดียวกัน +
คนตางครอบครัวอีก 1
ครอบครัว และไมเกิน 2 คน
บังคับใชกฎ 2G กับธุรกิจ
ดังตอไปนี้ทั่วสหพันธฯ:
- รานคาที่ไมจําเปนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน
- สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน
โรงภาพยนต โรงละคร
รานอาหาร สถานที่ดานวัฒนธรรม
การจัดงานตางๆ ใชกฎ 2G
จํานวนผูเขางานไมเกิน 30 – 50%
ของพื้นที่ และในรมหามเกิน 5,000
คน และกลางแจงหามเกิน 15,000
คน การแขงขันกีฬาและงานดาน
วัฒนธรรมขนาดใหญ จัดไดโดยไมมี
ผูชม
เมือง 7-Tage-Inzidenz 
350 จํากัดการเขารวมงานของ
บุคคลทุกกลุม ในรมไมเกิน 50
คน กลางแจงไมเกิน 200 คน
สําหรับรัฐที่ติดเชื้อสูง
ไมอนุญาตใหมีผูเขาชม
งานกีฬาทุกประเภท
วันสิ้นปและวันขึ้นปใหม
งดรวมตัวในที่สาธารณะ และ
งดจุดพลุหรือดอกไมไฟ

บังคับใสหนากากอนามัย
ในโรงเรียน ทุกระดับชั้น

