
การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 อนุญาตให้พบกันได้ไม่เกิน 10 คน 

โดยไม่จ ากัดครอบครัว
• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 อนุญาตให้ 3 ครอบครัวพบ

กันได้ไม่เกิน 10 คน
การพักผ่อนหย่อนใจ

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <35 การแข่งขันกฬีาและงานแสดง
ทางวัฒนธรรมตา่งๆ อนุญาตให้มีผู้ชมได้สูงสุดไม่เกนิ 
20,000 คน โดยต้องมีที่นั่งประจ า เว้นระยะห่าง และ
แสดงผลตรวจ หรือใบฉีดวัคซีน หากจัดงานกลางแจ้ง
อนุญาตให้งดสวมหน้ากากเมือ่นั่งประจ าที่

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 สถานพักผ่อนหย่อนใจ สระ
ว่ายน  า ซาวน่า สันทนาการต่างๆ เปิดบริการได้ตามปกต ิ
โดยปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามยั การแข่งขันกฬีาและงาน
แสดงทางวัฒนธรรมตา่งๆ แบบกลางแจ้งอนุญาตให้มีผู้ชมได้
สูงสุด 1,500 คน โดยในจ านวนนี  200 คนไม่จ าเป็นต้องมี
ที่นั่งประจ า งานภายในอาคารขึ นอยู่กบัพื นที่จดังาน แต่
สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน   

• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 เปิดได้แต่จะต้องมีผลตรวจ

การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า

ในร้านค้า/รถโดยสาร/สถานที่ปิด (ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 250 ยูโร) 

ร้านค้า/ร้านอาหาร
• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 50 เปิดร้านค้าปลีกได้ตามปกติ 

ร้านอาหารเปิดบริการทั งส่วนภายนอกและภายในรา้นได้ถงึ 
01.00 น. โดยไม่ต้องท านัดและไม่ตอ้งมีผลตรวจ แต่ต้อง
เป็นไปตามมาตรการสุขอนามัยและมีการเวน้ระยะห่าง

• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 เปิดบริการได้แตจ่ะตอ้งมี
ผลตรวจ

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <100 ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ได้โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการสุขอนามัย อนุญาตให้มีการ
ร้องเพลงในโบสถ์ได้ โดยใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือ
เทียบเท่า 

สถานศึกษา
• Kita เมือง 7-Tage-Inzidenz < 50 เปิดได้ตามปกติ
• Kita เมือง 7-Tage-Inzidenz > 50 เปิดได้แบบจ ากัด
• โรงเรียนทุกประเภทเปิดได้โดยมีมาตรการสุขอนามัยดังนี้
o เมือง 7-Tage-Inzidenz < 25 อนุญาตให้ครูและ

นักเรียนใน ร.ร. ทุกประเภท งดสวมหน้ากากอนามยั
ขณะนั่งประจ าทีใ่นชั นเรียนได้ นักเรียนควรตรวจหา
เชื อ 3 ครั ง/อาทิตย์ 

o เมือง 7-Tage-Inzidenz < 50 อนุญาตให้ครูและ
นักเรียนชั นประถมไม่ตอ้งสวมหน้ากากอนามัยในชั น
เรียน นักเรียนควรตรวจหาเชื อ 3 ครั ง/อาทิตย์

การจัดงาน 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 จัดงานรื่นเริงในที่กลางแจง้

ได้สูงสุด 100 คน งานในที่ร่มสูงสุด 50 คน
• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 จัดงานรื่นเรงิในที่

กลางแจ้งได้สูงสุด 50 คน งานในที่ร่มสูงสุด 25 คน โดย
ต้องแสดงผลตรวจ

• จ านวนคนนับรวมผู้ที่ฉดีวคัซีนแล้วหรือที่ตดิเชื อและหายดี
แล้ว

การบังคับกักตวัและตรวจ COVID-19 หลังเดินทางจาก
ประเทศพื้นที่เสี่ยง (ถึง 28 ก.ค. 64)

• ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลท่ีเว็บไซต์ 
www.einreiseanmeldung.de และตรวจ COVID-19 ท่ีประเทศต้นทาง 
อายุไม่เกิน 48 ชม. หรือท่ีรัฐไบเอิร์นภายใน 48 ชม. แต่หากมาจากพื นท่ีไวรัส
สายพันธุ์กลายพันธุต้์องตรวจท่ีประเทศต้นทางเท่านั น 

• กักตัวเองท่ีบ้าน 10 วัน โดยพื นท่ีเสี่ยงท่ัวไปสามารถยกเลิกการกักตัวได้
หากแสดงผลตรวจภายใน 48 ชม. หลังจากเดินทางเข้าเยอรมัน พื นท่ีเสี่ยง
สูง แสดงผลตรวจในวันท่ี 5 เพื่อยกเลิกการกักตัว แต่หากมาจากพื นท่ี
ไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ต้องกัก 14 วัน และขอลดวันไม่ได้

• ผู้ได้รับวัคซีนท่ี EU รับรองครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน ไม่ต้องตรวจ 
Covid-19 และยกเว้นการกักตัว ยกเว้นมาจากพื นท่ีไวรัสสายพนัธุ์กลาย
พันธุ์ต้องตรวจและกักตัว 14 วันตามเดิม

การตรวจหาเชื้อ/วัคซีน 
• ผู้มีถิ่นพ านักในรัฐไบเอิร์น หากไม่มีอาการบ่งชี  สามารถตรวจ 

COVID-19 แบบ PCR-Test ได้ฟรีเฉพาะที่ศูนย์ตรวจ หากตรวจ
ที่คลีนิกแพทย์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

• ผู้ได้รับวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 14 วันจะได้รับข้อยกเว้นต่างๆ
เสมือนเป็นผู้มีผลตรวจ Covid-19 เป็นลบ

รัฐไบเอิร์น มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 (ตัวเลข ณ 27 ก.ค. 64)

ผู้ติดเชื้อ 652,271 คน ●  เสียชีวิต 15,320 คน ● รักษาหาย 633,950 คน

การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 50 เย่ียมได้ โดยไม่ต้อง

แสดงผลตรวจ ต้องใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า

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

โรงแรม/ท่ีพัก 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 50 เปิดรับนักท่องเที่ยวได้ โดยผู้

เข้าพักจะต้องแสดงผลตรวจเมื่อ check-in
• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 เปิดรับนักท่องเที่ยวได้ โดยผู้

เข้าพักจะต้องแสดงผลตรวจทุกๆ 48 ช.ม.

สถานะวันที่ 27 ก.ค. 64

ประเทศไทยถูกจัดเป็นพื้นท่ีเสี่ยงท่ัวไป ตั้งแต่ 18 ก.ค. 64 –
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยโดยเครื่องบินทุกคนจะต้อง 
(1) ลงทะเบียนที่ www.einreiseanmeldung.de
(2) เเนบผลตรวจที่เป็นลบเม่ือลงทะเบียน หรือเเนบภายหลังเดินทางเข้าเยอรมนี
มาภายใน 48 ช.ม. หรือ เอกสารการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง หรือ เอกสารผู้
เคยติดเชื้อและหายดีแล้ว ในฐานข้อมูลลงทะเบียนข้างตนเพื่อยกเว้นการกักตัว 
ทั้งนี้ ที่สนามบินผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 อายุไม่เกิน 48    
ชม. (Antigentest) หรือ 72 ชม. (PCR) หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน

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

12 พ.ค. 64 – จนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง ให้ ผดส. จากทุก
ประเทศโดยเครื่องบินทุกคนต้องมี
ผลตรวจ Covid-19 อายุไม่เกิน 48 ชม. 
(Antigentest) หรือ 72 ชม. (PCR) 
ก่อนเดินทาง ยกเว้น ผู้ได้รับวัคซีน
ครบโดสไม่น้อยกว่า 14 วัน (ต้อง
แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนท่ี 
สหพันธ์ฯ ยอมรับ) หรือผู้เคยติดเชื อ
และหายดีแล้ว (ต้องแสดงผลตรวจ 
PCR เป็นบวกอายุอย่างน้อย 28 วัน) 

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป หาก
พื นท่ีใดมี 7-Tage-Inzidenz > 100
ให้ปฎิบัติตามมาตรการของรัฐไบเอิร์น
ท่ีก าหนดไว้ส าหรับเมือง 7-Tage-
Inzidenz 50-100 แทนมาตรการ 
Notbremse ของสหพันธ์ฯ ซึ่ง
หมดอายุเมื่อ 30 มิ.ย. 64

ตั้งแต่ 9 พ.ค. 64 ผู้ได้รับวัคซีนครบ
โดสไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้เคย
ติดเชื้อและหายดีแล้ว ไม่ถูกนับรวม
ในมาตรการจ ากัดการปฏิสัมพันธ์ 
และไม่ต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 
โดยต้องแสดง Impfpass หรือผล
ตรวจ PCR เป็นบวกอายุอย่างน้อย 
28 วันแทน

แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎด้าน
สุขอนามัยพื นฐาน เช่น การใส่
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง 
อย่างเคร่งครัด

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 กระทรวงการ
ต่างประเทศสหพันธ์ฯ ยกเลิกการ
ประกาศแจ้งเตือนการเดินทาง 
(Reisewarnung) ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ 
Covid-19 ส าหรับประเทศกลุ่มเสี่ยง
ท่ี 7-Tage-Inzidenz น้อยกว่า 200

ประเทศท่ีอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง
และประเทศท่ีมีเชื อกลายพันธุ์ กต. 
สหพันธ์ฯ จะยังคงการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับการเดินทางไว้

http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.einreiseanmeldung.de/


การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เช่น OP Masken

FFP2 KN95/N95 หรือเทียบเท่า ในร้านค้า/รถโดยสาร
สาธารณะ/สถานที่ปิด/สถานศึกษา เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย 

ร้านค้า/ร้านอาหาร 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 35 ร้านอาหารและร้านคา้ปลีกเปดิ

ให้บริการได้ตามปรกติ ไม่จ ากัดจ านวนลูกค้า โดยมีมาตรการ
สุขอนามัยที่เหมาะสม

• เมือง 7-Tage-Inzidenz 35-50 ร้านอาหารเปดิบริการภายนอกได้ไม่
จ ากัดจ านวนลูกค้า ภายในร้านจ ากัดจ านวน 1 คน/2.5 ตร.ม. และ
แสดงผลตรวจหรือฉีดวัคซีนครบถ้วน ร้านค้าปลีกเปดิได้โดยจ ากัด
จ านวนลูกค้า 1 คน/10 ตร.ม. และต้องมีการบันทึกข้อมูลของลกูค้า

• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 50 ร้านให้บริการเกี่ยวกับร่างกาย เช่น 
ร้านนวด ร้านรับสัก เปิดบริการได้ หากไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัย
ได้ตลอดเวลาต้องแสดงผลตรวจใบรับรองฉีดวัคซีน หรือติดเชื อและ
หายดีแล้ว 

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
• สามารถท าได้ โดยต้องมีการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วม และมี

มาตรการสุขอนามัยที่เหมาะสม

สถานศึกษา
• Kita ในเมือง 7-Tage-Inzidenz < 165 เปิดได้ตามปรกติ 
• ช้ันประถม  ในเมือง 7-Tage-Inzidenz <100 เปิดสอนได้ตาม

ปรกติ
• สถานศึกษาระดับอื่น ๆ ในเมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิด

สอนได้ตามปรกติ
• Hochschule/Akademien ในเมือง 7-Tage-Inzidenz <100

ติดกัน 14 วัน เปิดสอนในอาคารได้ไม่เกิน 250คน
• การเปิดชั นเรียนจะต้องด าเนินการตามมาตรการสุขอนามัย มี

การตรวจหาเชื ออาทิตย์ละ 2 ครั ง 
• ตั งแต่ 21 มิ.ย. 64 ในเมือง 7-Tage-Inzidenz <50 อนุญาตให้

นักเรียนงดสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ภายนอกอาคารเรียนได้ 
ในเมือง 7-Tage-Inzidenz <35 และไม่มีผู้ติดเชื อใหม่ในรอบ 2 
อาทิตย์ อนุญาตให้นักเรียนงดสวมหน้ากากอนามัยในชั นเรียนได้

การจัดงาน 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 10 จัดงานรื่นเริงได้สูงสุด 300 คน 

ทั งภายในและภายนอกอาคาร โดยภายในอาคารต้องแสดงผล
ตรวจ ใบรับรองฉีดวัคซีน หรือติดเชื อและหายดีแล้ว งานแสดง
สินค้าทั งภายในและภายนอกอาคารจ ากัดจ านวน 1 คน/3 ตร.ม.

• เมือง 7-Tage-Inzidenz 10-35 จัดงานรื่นเริงได้สูงสุด 200 คน 
ทั งภายในและภายนอกอาคาร โดยภายในอาคารต้องแสดงผล
ตรวจใบรับรองฉีดวัคซีน หรือติดเชื อและหายดีแล้ว งานแสดง
สินค้าทั งภายในและภายนอกอาคารจ ากัดจ านวน 1 คน/7 ตร.ม. 
หรือ 1 คน/3 ตร.ม. โดยแสดงผลตรวจใบรับรองฉีดวัคซีน หรือ
ติดเชื อและหายดีแล้ว

การบังคับกักตัวและตรวจ COVID-19 หลังเดินทางจาก
ประเทศพื้นที่เสี่ยง (ถึง 28 ก.ค. 64)

• ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ 
www.einreiseanmeldung.de และตรวจ COVID-19 
ที่ประเทศต้นทาง อายุไม่เกิน 48 ชม. หรือที่รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กภายใน 
48 ชม. แต่หากมาจากพื นที่ไวรัสสายพันธ์ุกลายพันธ์ุจะต้องตรวจที่ประเทศ
ต้นทางเท่านั น 

• กักตัวเองที่บ้าน 10 วัน โดยพื นที่เส่ียงสามารถยกเลิกการกักตัวได้หาก
แสดงผลตรวจภายใน 48 ชม. หลังจากเดินทางเข้าเยอรมัน พื นที่เส่ียง
สูง แสดงผลตรวจในวันที่ 5 เพ่ือยกเลิกการกักตัว แต่หากมาจากพื นที่
ไวรัสสายพันธ์ุกลายพันธ์ุต้องกัก 14 วัน และขอลดวันไม่ได้

• ผู้ได้รับวัคซีนที่ EU รับรองครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน ไม่ต้องตรวจ 
Covid-19 และกักตัว ยกเว้นมาจากพื นที่ไวรัสสายพันธ์ุกลายพันธ์ุต้องตรวจ
และกักตัว 14 วันตามเดิม

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย. 64 (ตัวเลข ณ 26 ก.ค. 64)

ผู้ติดเชื้อ 504,406 คน ●  เสียชีวิต 10,383 คน ● รักษาหาย 491,532 คน

การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ
• สามารถเยี่ยมได้ แต่ต้องตรวจ COVID-19 ก่อนเยี่ยม
• ต้องใสห่น้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า 

โรงแรม/ท่ีพัก 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 35 เปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติ 

โดยมีมาตรการสุขอนามัยที่เหมาะสม 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz > 35 นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงผลตรวจ

หรือฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือติดเชื อและหายดีแลว้เมื่อ Check-in
และแสดงผลตรวจ Covid-19 เป็นลบทุก 3 วันที่เข้าพัก  

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

ประเทศไทยถูกจัดเป็นพื้นท่ีเสี่ยงท่ัวไป ตั้งแต่ 18 ก.ค. 64 –
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยโดยเครื่องบินทุกคนจะต้อง 
(1) ลงทะเบียนที่ www.einreiseanmeldung.de
(2) เเนบผลตรวจที่เป็นลบเม่ือลงทะเบียน หรือเเนบภายหลังเดินทางเข้าเยอรมนีมา
ภายใน 48 ช.ม. หรือ เอกสารการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง หรือ เอกสารผู้เคยติด
เชื้อและหายดีแล้ว ในฐานข้อมูลลงทะเบียนข้างตนเพื่อยกเว้นการกักตัว 
ทั้งนี้ ที่สนามบินผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 อายุไม่เกิน 48 
ชม. (Antigentest) หรือ 72 ชม. (PCR) หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน

การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <10 พบกันได้ไม่เกิน 25 คน โดยไม่จ ากัด

จ านวนครอบครัว 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz 10 - 50 พบกันได้ไม่เกิน 15 คน จาก 4 ครอบครวั
• เมือง 7-Tage-Inzidenz> 50 พบกันได้ไม่เกิน 5 คนจาก 2 ครอบครัว

การพักผ่อนหย่อนใจ
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <10 อนุญาตให้เข้าชมงานวัฒนธรรมต่างๆ 

คอนเสิร์ต โรงละคร งานเทศกาลท้องถ่ินได้กลางแจ้งสูงสุด 1,500 คน 
ภายในอาคาร 500 คน โดยมีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ แกลอรี 
ห้องสมุด สระว่ายน  า เปิดบริการปกติ เล่นกีฬาได้โดยไม่จ ากัดจ านวนคน
ทั งกลางแจ้งและในร่ม จัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งผู้ชมสูงสุด 1,500 คน 
ภายในอาคาร 500 คน ดิสโก้เธคเปิดบริการได้จ ากัดจ านวน 1 คน/10
ตร.ม. โดยแสดงผลตรวจหรือฉีดวัคซีน

• เมือง 7-Tage-Inzidenz 10-35 อนุญาตให้เข้าชมงานวัฒนธรรมต่างๆ 
คอนเสิร์ต โรงละคร งานเทศกาลท้องถ่ิน การแข่งขันกีฬา กลางแจ้งสูงสุด 
750 คน ภายในอาคาร 250 คน โดยมีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม ไม่อนุญาต
ให้เปิดดิสโก้เธค

สถานะวันที่ 27 ก.ค. 64

ที่มา: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/

12 พ.ค. 64 – จนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง ให้ ผดส. จากทุก
ประเทศโดยเครื่องบินทุกคนต้องมี
ผลตรวจ Covid-19 อายุไม่เกิน 48 ชม.
(Antigentest) หรือ 72 ชม. (PCR)
ก่อนเดินทาง ยกเว้น ผู้ได้รับวัคซีน
ครบโดสไม่น้อยกว่า 14 วัน (ต้อง
แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนท่ี 
สหพันธ์ฯ ยอมรับ) หรือผู้เคยติดเชื อ
และหายดีแล้ว (ต้องแสดงผลตรวจ 
PCR เป็นบวกอายุอย่างน้อย 28 วัน) 

มาตรการ Notbremse ส าหรับ
เมือง 7-Tage-Inzidenz > 100
➢ พบบุคคลต่างครอบครัวไม่เกิน 1 คน 
➢ ร้านค้า/ธุรกิจท่ีจ าเป็นต่อ

ชีวิตประจ าวันเปิดได้ภายใต้การ
จ ากัดจ านวนลูกค้าตามขนาดพื นท่ี

➢ ร้านค้า/ธุรกิจท่ีไม่จ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันเปิดได้แต่ให้ท านัด
ล่วงหน้าเพิ่มเติม แต่หากยอด 
7-Tage-Inzidenz > 150
ต้องปิดท าการ

➢ สถานบริการด้านร่างกายเชิง
การแพทย์เปิดได้ (ร้านนวดต้องปิด
ท าการ) ร้านท าผม/ร้านดูแล
สุขภาพเท้าเปิดได้

➢ จ ากัดการออกนอกเคหสถาน
เวลา 22.00 – 05.00 น. แต่ให้เล่น
กีฬาประเภทเด่ียวได้ถึง 24.00 น.

➢ ให้สถานศึกษาจัดการสอนแบบ
สลับวันและเวลากัน และตรวจ 
Covid-19 2 ครั ง/สัปดาห์
แต่หากยอด 7-Tage-Inzidenz
> 165 ให้จัดการสอนผ่านระบบ
ทางไกลเท่านั น

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 กระทรวงการ
ต่างประเทศสหพันธ์ฯ ยกเลิกการ
ประกาศแจ้งเตือนการเดินทาง 
(Reisewarnung) ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ 
Covid-19 ส าหรับประเทศกลุ่มเสี่ยง
ท่ี 7-Tage-Inzidenz น้อยกว่า 200

ประเทศท่ีอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง
และประเทศท่ีมีเชื อกลายพันธุ์ กต. 
สหพันธ์ฯ จะยังคงการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับการเดินทางไว้

ตั้งแต่ 9 พ.ค. 64 ผู้ได้รับวัคซีนครบ
โดสไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้เคย
ติดเชื้อและหายดีแล้ว ไม่ถูกนับรวม
ในมาตรการจ ากัดการปฏิสัมพันธ์ 
และไม่ต้องแสดงผลตรวจ Covid-19 
โดยต้องแสดง Impfpass หรือผล
ตรวจ PCR เป็นบวกอายุอย่างน้อย 
28 วันแทน

แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎด้าน
สุขอนามัยพื นฐาน เช่น การใส่
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง 
อย่างเคร่งครัด

http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.einreiseanmeldung.de/

