
 การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์

• ยกเลิกข้อจํากัดการพบปะระหว่างบุคคลในทุกกรณี

          พักผ่อนหย่อนใจ
• การเข้าใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการสันทนาการและพักผ่อน

หย่อนใจทุกประเภทท่ีอยู่ภายในอาคาร รวมท้ังการใช้บริการเพ่ือการ
ท่องเท่ียว เช่น การโดยสารเรือนําเท่ียว กระเช้าขึ้นภูเขา เป็นต้น ต้อง
ปฏิบัติตามกฎ 3G ในพ้ืนท่ี 7-Tage-Inzidenz > 35

• ตั้งแต่ 6 ต.ค. อนุญาตให้ใช้กฎ 2G หรือ 3G Plus (อนุญาตเฉพาะผลตรวจ
แบบ PCR Test เท่านั้น) ในการเข้าชมงานต่างๆได้ โดยกรณีนี้จะยกเว้น
การสวมหน้ากากอนามัย และไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าชม

 การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• ใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ภายในร้านค้า รถโดยสาร

สาธารณะ ภายในอาคารและในท่ีท่ีไม่สามารถเว้นระยะห่างได้  

        ร้านค้า/ร้านอาหาร
• ร้านอาหารสามารถเปิดปิดได้ตามปกติ (เดิมต้องปิด 01.00 น.) การใช้

บริการร้านอาหาร่ในพ้ืนท่ีภายในอาคารต้องปฏิบัติตามกฎ 3G ในพ้ืนท่ี 
7-Tage-Inzidenz > 35 

• การใช้บริการท่ีมีการสัมผัสใกล้ชิดและอยู่ภายในอาคาร เช่น ร้านทําผม 
ร้านนวด ร้านรับสัก สถานเสริมความงาม จะต้องปฏิบัติตามกฎ 3G ใน
พ้ืนท่ี 7-Tage-Inzidenz > 35 และต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้า

• ร้านค้าปลีก ไม่จําเป็นต้องใช้กฎ 3G ทุกกรณี
• ตั้งแต่ 1 ต.ค. สถานเริงรมย์ คลับ ดิสโก้เธค เปิดให้บริการได้โดยใช้กฏ 

3G Plus ท่ีอนุญาตเฉพาะผลตรวจแบบ PCR Test และยังต้องมีการเก็บ
ข้อมูลลูกค้า

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
• ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้โดยไม่จํากัดจํานวนคนหาใช้กฎ 3G และต้อง

สวมหน้ากากอนามัย หรือจํากัดจํานวนคนหากไม่ใช้กฎ 3G 

         
         
         สถานศึกษา
• โรงเรียนประถม เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่2021/2022 

ได้ตามปกติ และมีการตรวจหาเชื้อแบบ PCR-Pool-Test 2 คร้ัง/
สัปดาห์ ตั้งแต่ 4 ต.ค. เป็นต้นไป ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในช้ัน
เรียน 

• ระดับอุดมศึกษา เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่2021/2022 
ได้ตามปกติ และปฏิบัติตามกฎ 3G ในพ้ืนท่ี 7-Tage-Inzidenz >35         

 การจัดงาน 

• การจัดงานทุกประเภทที่อยู่ภายในอาคารจะต้องปฎิบัติตามกฎ 3G 
เสมอโดยไม่ขึ้นกับ 7-Tage-Inzidenz

• การจัดงานหรือการแข่งขันกีฬาที่มีผู้เข้าร่วมงาน < 5,000 คน 
อนุญาตให้มีผู้เข้าชมได้เต็ม 100% ของความจุสถานที่ โดยสวม
หน้ากากอนามัย

• ผู้เข้าร่วมงาน > 5,000 คน อนุญาตให้มีผู้เข้าชมได้ที่ 50% ของ
ความจุสถานที่ แต่สูงสุดไม่เกิน 25,000 คน โดยต้องมีการเว้น
ระยะห่างที่เหมาะสม

• การจัดงานแสดงสินค้า มีผู้เข้าชมต่อวันได้สูงสุด < 50,000 คน และ
สวมหน้ากากอนามัย 

• อนุญาตให้มีการจัดงานเทศกาลท้องถิ่น รวมทั้งตลาดคริสต์มาสได้
•  ตั้งแต่ 6 ต.ค. อนุญาตให้ใช้กฎ 2G หรือ 3G Plus (อนุญาตเฉพาะ

ผลตรวจแบบ PCR Test เท่าน้ัน) ในการจัดงานต่างๆได้ โดยกรณีน้ี
จะยกเว้นการสวมหน้ากากอนามัย และไม่จํากัดจํานวนผู้ร่วมงาน

         

การตรวจหาเชื้อฯ/วัคซีน 

• ผู้มีถ่ินพํานักในรัฐไบเอิร์น หากไม่มีอาการบ่งชี้ สามารถตรวจ 
COVID-19 แบบ PCR-Test ได้ฟรีเฉพาะท่ีศูนย์ตรวจ หาก
ตรวจท่ีคลีนิกแพทย์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

รัฐไบเอิร์น มีผลต้ังแต่ 15 ต.ค. 64                      (ตัวเลข ณ 20 ต.ค. 64)

                       ผู้ติดเชื้อ 769,597 คน ●  เสียชีวิต 15,911 คน ● รักษาหาย 721,890 คน
                          อัตราผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน: 2.8 คน
                          จํานวนผู้ป่วย Covid-19 ในแผนก ICU: 270 คน                                 
                                 

      การเยีย่มผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ 

• การเยี่ยมผู้ป่วยใน ร.พ. ผู้อาศัยในบ้านพักคนชรา หรือผู้
พิการในสถานดูแล ต้องปฏิบัติตามกฎ 3G เสมอ และสวม
หน้ากากอนามัย โดยไม่ข้ึนกับ 7-Tage-Inzidenz

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

       โรงแรม/ที่พัก 

• สามารถใช้บริการได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎ 3G ในพ้ืนท่ี 7-
Tage-Inzidenz >35  หรือ แสดงผลตรวจเชื้อฯ เม่ือเข้าพัก และ
หลังจากนั้นทุกๆ 3 วันในระหว่างเข้าพัก

สถานะวันที่ 20 ต.ค. 64

         ตั้งแต่ 8 ส.ค. 64 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง 
(Hochrisikogebiet) ผู้ท่ีเดินทางเข้าเยอรมนีจาก ปทท. 
(1) ก่อนการเดินทางต้องลงทะเบียนที่ www.einreiseanmeldung.de 
(2) แสดงผลการตรวจแบบ PCR (อายุไม่เกิน 72 ชม.) หรือ Antigen Test (อายุ
ไม่เกิน 48 ชม.) หรือเอกสารการฉีดวัคซีน หรือเอกสารวา่เคยติดเช้ือฯ และหาย
ดีแล้ว ก่อนเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ (3) กักตัว 10 วัน โดยสามารถแสดงผลตรวจ
ในวันที่ 5 เพื่อหยุดการกักตัว ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือติดเช้ือฯ และหายดี
แล้วสามารถยกเลิกการกักตัวได้ตั้งแต่วันที่ 1 

ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64  สหพันธ์ฯ จัดกลุ่ม
พ้ืนท่ีเส่ียงใหม่ โดยเหลือเพียงแค่ 2 
กลุ่ม คือ (1) พ้ืนท่ีเส่ียงสูง 
Hochrisikogebiet และ (2) พ้ืนท่ีไวรัส
กลายพันธ์ุ Virusvariantengebiet 
ผดส. จากทุกประเทศ (ท้ังพ้ืนท่ีเส่ียง
และไม่เส่ียง) ต้องแสดงผลการตรวจท่ี
เป็นลบแบบ PCR (อายุไม่เกิน 72 ชม.) 
หรือ แบบ Antigen Test (อายุไม่เกิน 
48 ชม.) หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน
ครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 
(วัคซีนท่ีได้รับการรับรอง: 
Pfizer/BioNtech, Moderna, 
AstraZeneca และ Johnson & 
Johnson) หรือใบรับรองการติดเชื้อฯ 
และหายดีแล้ว

ตั้งแต่ 11 ต.ค. 64 เป็นต้นไป 
สหพันธ์ฯ จะยกเลิกการตรวจหา
เช้ือฯ โดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายสาํหรับ
ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ยกเว้นกรณี
เป็นผู้ที่ไม่สามารถฉดีวัคซีนได้
ตามคําแนะนําของแพทย์ เช่น 
สตรีมีครรภ์ หรือเด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี

มาตรการตามกฎ 3G - Geimpfte, Genesene, Getestete ปชช. ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื้อฯ 
และหายดีแล้ว หรือผลตรวจเชื้อฯ เป็นลบ (Antigen Test ไม่เกิน 24 ชม. หรือ PCR Test ไม่เกิน 48 ชม.) เมื่อเข้าร่วมหรือใช้บริการใน
สถานท่ีต่างๆ ในพ้ืนท่ี 7-Tage-Inzidenz >35 ท้ังนี้ต้องรักษามาตรการสุขอนามัยโดยท่ัวไปร่วมด้วย เช่น การเว้นระยะห่าง การสวม
หน้ากากอนามัย 

ตัวเลขชี้วัด Hospital-Inzidenz จากจํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 สีเหลือง คือมีจํานวนผู้ป่วย Covid-19 ที่เข้ารับการรักษาใน ร.พ. มากกว่า 
1,200 คน ซึ่งจะคิดเป็นตัวเลข Hospital-Inzidenz ที่ 9.13 คนต่อประชากร 
100,000 คน เม่ือถึงระดับสีเหลืองรัฐบาลจะดําเนินมาตรการ บังคับสวมหน้ากาก
อนามัยแบบ FFP2 จํากัดการพบปะระหว่างบุคคล ต้องแสดงผลตรวจแบบ PCR 
Test และจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมงานต่างๆ ทั้งงานในพื้นที่สาธารณะและงานใน
พื้นที่ส่วนบุคคล
    สีแดง คือมีจํานวนผู้ป่วย Covid-19 เข้ารับการรักษาตัวในแผนก ICU มากกว่า 
600 คน โดยรัฐบาลจะมีมาตรการเพิ่มเติมจากระดับสีเหลืองเพื่อยับย้ังการแพร่
ระบาดต่อไป 

การบังคับกักตัวและตรวจ COVID-19 
หลังเดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงสูง
และพ้ืนที่ไวรัสกลายพันธุ์ 

เร่ิม 1 ส.ค. 64 สหพันธ์ฯ จัดแบ่งพ้ืนท่ี
เส่ียงเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงสูงและพ้ืนท่ีไวรัส
กลายพันธ์ุ (ยกเลิกพ้ืนท่ีเส่ียงท่ัวไป)
(1) ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลท่ี
เว็บไซต์ 
www.einreiseanmeldung.de
(2) ตรวจ COVID-19 ท่ีประเทศต้นทาง
แบบ PCR (อายุไม่เกิน 72 ชม.) หรือ 
แบบ Antigen Test (อายุไม่เกิน 48 
ชม.) หรือกรณีมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงสูง
สามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน 
หรือใบรับรองการติดเชื้อฯ และหายดี
แล้วแทนผลการตรวจได้
(3) พ้ืนท่ีเส่ียงสูง ต้องกักตัว 10 วัน 
ท้ังนี้สามารถแสดงผลตรวจในวันท่ี 5 
เพ่ือยกเลิกการกักตัวได้ และผู้ท่ีฉีด
วัคซีนครบถ้วนหรือติดเชื้อฯ และหายดี
แล้วสามารถยกเลิกการกักตัวได้ตั้งแต่
วันท่ี 1 พ้ืนท่ีไวรัสกลายพันธ์ุ ต้องกักตัว 
14 วัน ไม่สามารถลดวันได้ และไม่มี
ข้อยกเว้นสําหรับผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน
หรือติดเชื้อฯ และหายดีแล้ว

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



 การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย 
• บังคับใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย ์เช่น OP Masken

FFP2 KN95/N95 หรือเทียบเท่า ภายในอาคารและรถ
โดยสารสาธารณะ และภายนอกอาคารกรณีไม่สามารถเว้น
ระยะห่าง 1.5 เมตรได้ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย 

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
• ไม่มีข้อจํากัดเพ่ิมเติม แต่ต้องมีมาตรการสุขอนามัยท่ีเหมาะสม

         
         
         สถานศึกษา
• ภาคการศึกษาใหม่ 2021/2022 เปิดการเรียนการสอนในชั้น

เรียนในโรงเรียนทุกประเภทได้ตามปกติ โดยยังคงมาตรการ
สุขอนามัยท่ีเคร่งครัด รวมท้ังมีการตรวจหาเชื้อเป็นประจํา
และในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา ต้ังแต่
18 ต.ค. เป็นต้นไป ยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยในชั้น
เรียนสําหรับพ้ืนท่ีระดับท่ี 1 และ 2

กิจกรรมในท่ีสาธารณะ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร 
การจัดงานของบริษัท งานของสมาคม งานเทศกาลประจําเมือง
ระดับที่ 1 ในอาคาร: 3G นอกอาคาร: มากกว่า 5,000 คน ใช้ 3G
ระดับที่ 2 ในอาคาร:  3G และ PCR เท่าน้ัน นอกอาคาร: 3G
ระดับที่ 3 2G

        

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีผลต้ังแต่ 15 ต.ค. 64                           (ตัวเลข ณ 19 ต.ค. 64)

                   ผู้ติดเชื้อ 601,959 คน ●  เสียชีวิต 10,855 คน ● รักษาหาย 566,656 คน
                  อัตราผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน: 3.04 คน
                      จํานวนผู้ป่วย Covid-19 ในแผนก ICU: 203 คน  

การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ
• สามารถเข้าเยี่ยมได้โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎ 3G 
• ต้องใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า              

      โรงแรม/ที่พัก
ระดับท่ี 1 และ ระดับท่ี 2 3G 
ระดับท่ี 3 2G หรือต้องแสดงผลตรวจเชื้อฯ แบบ PCR ทุกๆ 3 วัน  

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

      ต้ังแต่ 8 ส.ค. 64 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มพ้ืนท่ีเส่ียง
สูง (Hochrisikogebiet) ผู้ที่เดินทางเข้าเยอรมนจีาก ปทท. 
(1) ก่อนการเดินทางต้องลงทะเบียนท่ี 
www.einreiseanmeldung.de (2) แสดงผลการตรวจแบบ PCR 
(อายุไม่เกิน 72 ชม.) หรือ Antigen Test (อายุไม่เกิน 48 ชม.) 
หรือเอกสารการฉีดวัคซีน หรือเอกสารว่าเคยติดเชื้อฯ และหายดี
แล้ว ก่อนเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ (3) กักตัว 10 วัน โดยสามารถ
แสดงผลตรวจในวันท่ี 5 เพ่ือหยุดการกักตัว ผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบถ้วน 
หรือ ติดเชื้อฯ และหายดีแล้วสามารถยกเลิกการกักตัวได้ต้ังแต่
วันท่ี 1 

      การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์ การพบปะส่วนตัว 
ระดับท่ี 1  ไม่มีข้อจํากัด
ระดับท่ี 2  1 ครัวเรือน + 5 คน
ระดับท่ี 3  1 ครัวเรือน + 1 คน
         - 
          การพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมสันทนาการ เช่น สวนสนุก การแข่งขัน
กีฬา สระว่ายน้ํา การเล่นกีฬา การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด นิทรรศการ
ศิลปะ การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว เช่น 
นั่งรถบัส ขึ้นกระเช้า นั่งเรือ 
         ร้านอาหารและ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การประชุมขนาดใหญ่
ระดับท่ี 1 ในอาคาร:  3G  นอกอาคาร: ไม่มีข้อจํากัดเพ่ิมเติม
ระดับท่ี 2 ในอาคาร:  3G  นอกอาคาร: 3G
ระดับท่ี 3 ในอาคาร: 2G  นอกอาคาร: 3G และ PCR เท่านั้น 
ตั้งแต่ 15 ต.ค. การจัดงานท่ีเลือกใช้กฎ 2G ในพ้ืนท่ีระดับท่ี 1 จะยกเว้นการ
สวมหน้ากากอนามัย และไม่จํากัดจํานวนผู้ร่วมงาน ท้ังนี้ผู้ให้บริการท่ีมีการ
ติดต่อลูกค้าจะต้องแสดงผลตรวจเป็นประจําทุกอาทิตย์

สถานะวันที่ 20 ต.ค. 64

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

ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64  สหพันธ์ฯ จัดกลุ่ม
พ้ืนท่ีเส่ียงใหม่ โดยเหลือเพียงแค่ 2 
กลุ่ม คือ (1) พ้ืนท่ีเส่ียงสูง 
Hochrisikogebiet และ (2) พ้ืนท่ีไวรัส
กลายพันธ์ุ Virusvariantengebiet  
ผดส. จากทุกประเทศ (ท้ังพ้ืนท่ีเส่ียง
และไม่เส่ียง) ต้องแสดงผลการตรวจท่ี
เป็นลบแบบ PCR (อายุไม่เกิน 72 ชม.) 
หรือ แบบ Antigen Test (อายุไม่เกิน 
48 ชม.) หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน
ครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 
(วัคซีนท่ีได้รับการรับรอง: 
Pfizer/BioNtech, Moderna, 
AstraZeneca และ Johnson & 
Johnson) หรือใบรับรองการติดเชื้อฯ 
และหายดีแล้ว

ตั้งแต่ 11 ต.ค. 64 เป็นต้นไป 
สหพันธ์ฯ จะยกเลิกการตรวจหา
เช้ือฯ โดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายสาํหรับ
ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ยกเว้นกรณี
เป็นผู้ที่ไม่สามารถฉดีวัคซีนได้
ตามคําแนะนําของแพทย์ เช่น 
สตรีมีครรภ์ หรือเด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี   

ใช้มาตรการกฎ 3G หรือ 2G โดยขึ้นอยู่กับ Hospital-Inzidenz อัตราผู้ป่วย Covid – 19 ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
กฎ 3G - Geimpfte, Genesene, Getestete ปชช. ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื้อฯ และ
หายดีแล้ว หรือผลตรวจเชื้อฯ เป็นลบ (Antigen Test ไม่เกิน 24 ชม. หรือ PCR Test ไม่เกิน 48 ชม.)
กฎ 2G - Geimpfte, Genesene เฉพาะ ปชช. ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื้อฯ และหายดีแล้วถึง
จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือใชบ้ริการในสถานที่ต่างๆ ได้ 
ท้ังน้ียังต้องรักษามาตรการสุขอนามัยโดยท่ัวไป เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การระบายอากาศอย่างสมํ่าเสมอ

การบังคับกักตัวและตรวจ COVID-19 
หลังเดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงสูง
และพ้ืนที่ไวรัสกลายพันธุ์ 

เร่ิม 1 ส.ค. 64 สหพันธ์ฯ จัดแบ่งพ้ืนท่ี
เส่ียงเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงสูงและพ้ืนท่ีไวรัส
กลายพันธ์ุ (ยกเลิกพ้ืนท่ีเส่ียงท่ัวไป)
(1) ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลท่ี
เว็บไซต์ 
www.einreiseanmeldung.de 
(2) ตรวจ COVID-19 ท่ีประเทศต้นทาง
แบบ PCR (อายุไม่เกิน 72 ชม.) หรือ 
แบบ Antigen Test (อายุไม่เกิน 48 
ชม.) หรือกรณีมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงสูง
สามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน 
หรือใบรับรองการติดเชื้อฯ และหายดี
แล้วแทนผลการตรวจได้
(3) พ้ืนท่ีเส่ียงสูง ต้องกักตัว 10 วัน 
ท้ังนี้สามารถแสดงผลตรวจในวันท่ี 5 
เพ่ือยกเลิกการกักตัวได้ และผู้ท่ีฉีด
วัคซีนครบถ้วนหรือติดเชื้อฯ และหายดี
แล้วสามารถยกเลิกการกักตัวได้ตั้งแต่
วันท่ี 1 พ้ืนท่ีไวรัสกลายพันธ์ุ ต้องกักตัว 
14 วัน ไม่สามารถลดวันได้ และไม่มี
ข้อยกเว้นสําหรับผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน
หรือติดเชื้อฯ และหายดีแล้ว

ตัวชี้วัด Hospital-Inzidenz จากจํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ระดับท่ี 1 (ระดับพ้ืนฐาน Basisstufe)  เม่ือดัชนีผู้ป่วยในสถานพยาบาลไม่ถึงระดับที่ 2 และ 3

     ระดับท่ี 2 (ระดับเตือนภัย Warnstufe) ในรอบ 7 วันที่ผ่านมามีจํานวนผู้ป่วย Covid-19 ใหม่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในอัตรา
มากกว่า 8 คนต่อประชากร 100,000 คน หรือมีจํานวนผู้ป่วย Covid-19 เข้ารับการรักษาในแผนก ICU มากกกว่า 250 คน 
     ระดับท่ี 3 (ระดับมีภัย Alarmstufe) ในรอบ 7 วันที่ผ่านมามีจํานวนผู้ป่วย Covid-19 ใหม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในอัตรา
มากกว่า 12 คนต่อประชากร 100,000 คน หรือมีจํานวนผู้ป่วย Covid-19 เข้ารับการรักษาในแผนก ICU มากกกว่า 390 คน

       การให้บริการที่มีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น ร้านตัดผม ร้านนวด
        ระดับท่ี 1 3G ระดับท่ี 2 3G ระดับท่ี 3 3G และ PCR เท่านั้น
ตั้งแต่ 15 ต.ค. ผู้ให้บริการจะต้องแสดงผลตรวจเป็นประจําทุกอาทิตย์

         ร้านค้าปลีก
•   ไม่มีข้อจํากัดเพ่ิมเติม แต่ต้องมีมาตรการสขุอนามัยท่ีเหมาะสม สวม

หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตั้งแต่ 15 ต.ค. ผู้ให้บริการจะต้องแสดงผล
ตรวจเป็นประจําทุกอาทิตย์ด้วย


