
      

        

        การสัญจร/ปฏิสัมพันธ

• ยกเลิกมาตรการจํากัดการพบปะระหวางบุคคล

 

          

        

       

 การพักผอนหยอนใจ

• ยกเลิกการใชกฎ 2G/3G กับสถานท่ีตางๆ เชน โรงละคร 

สถานที่จัดแสดงคอนเสิรต โรงภาพยนตร ปราสาท 

สระวายน้ํา ซาวนา สถานที่ฝกซอมกีฬา ฟตเนส 

พิพิธภัณฑ หองสมุด/หอจดหมายเหตุ และสถานที่

ฝกซอมการแสดง/ดนตรี เปนตน

• อยางไรก็ดี แตละสถานท่ีสามารถมีมาตรการปองกันการ

แพรระบาดที่กําหนดเอง

 

 

 การบังคับใหใสหนากากอนามยั

• ตั้งแต 2 ก.ค. 65 บงัคับสวมหนากากอนามัย

ทางการแพทย (medizinische Gesichtsmaske) หรือ 

FFP2 ในรถสาธารณะ/ คลินิก/ ร.พ./ สถานดูแลคนชรา

คนพกิาร/ เรือนจํา/ สถานพักพิงคนไรบานและผูอพยพ

• แนะนําใหสวมหนากากอนามัยภายในรานคา หรือ

ภายในอาคาร โดยเปนหนากากอนามัยแบบ FFP2 หรือ 

หนากากอนามัยทางการแพทย

      

       

        รานคา/รานอาหาร 

• ยกเลิกการใชกฎ 2G/3G กับสถานท่ีตางๆ เชน รานคา

ปลีกรานอาหาร ผับบาร คลับ ดิสโกเธค รวมท้ัง บรกิารท่ี

มีการสัมผัสใกลชิดและอยูภายในอาคาร เชน รานทําผม 

รานนวด รานรับสัก และสถานเสริมความงาม เปนตน

• อยางไรก็ดี แตละสถานท่ีสามารถมีมาตรการปองกนัการ

แพรระบาดที่กําหนดเอง

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

• ยกเลิกขอจํากัดตางๆ 

         

         สถานศึกษา

• โรงเรียนและสถานเล้ียงเด็กตองมีการตรวจหาเชื้อ

เปนประจํา อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง
        

        การจัดงาน 

• ยกเลิกการใชกฎ 2G/3G และการจํากัดจํานวนคนใน

การจัดงานตาง ๆ รวมถึงงานแสดงสินคา

• อยางไรก็ดี แตละสถานท่ีสามารถมีมาตรการปองกนั

การแพรระบาดที่กําหนดเอง 

         

รัฐไบเอิรน มผีลตั้งแต 29 เม.ย. 65            (ตัวเลข ณ 27 ก.ค. 65)

                     ผูติดเช้ือ 5,603,901 คน ● เสียชีวติ 24,826 คน ● รักษาหาย 5,249,000 คน
                        อัตราผูปวย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตอประชากร 100,000 คน: 11.3 คน

                        จํานวนผูปวย Covid-19 ในแผนก ICU: 285 คน                                 

                                 

         การเยี่ยมผูปวย/คนชรา/คนพิการ 

• บุคลากรตองมีการตรวจ PCR อยางนอย 2 ครั้ง/

สัปดาห หรือแบบ Rapid Test ทุกวันทํางานและผู

เขาเยี่ยมตองแสดงผลตรวจเสมอ รวมทั้งสวมหนากาก

อนามัย FFP2

 Hotline สถานกงสุลใหญ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038 
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธฯ หมายเลข 116117 

รฐับาลรัฐไบเอิรน หมายเลข 089-122-220

          โรงแรม/ที่พัก 

• ยกเลิกการใชกฎ 2G/3G ในการเขาพัก

• อยางไรก็ดี แตละสถานท่ีสามารถมีมาตรการปองกนั

การแพรระบาดที่กําหนดเอง

สถานะวันที่ 27 ก.ค. 65

มาตรการ 2G – อนุญาตเฉพาะผูที่ฉีดวัคซีนครบโดส / ผูติดเชื้อและหายดีแลว / นักเรียนอายุไมเกิน 18 ปที่ตรวจ Covid-19 ที่ รร. เปนประจํา  

มาตรการ 2G Plus – เหมือนมาตรการ 2G แตตองแสดงผลตรวจ Rapid Test เพ่ิมเติม ยกเวน ผูที่ไดรับวคัซีน Booster เขม็ 3 หรือผูที่ติดเชื้อหรอืไดรับ

วัคซีนครบ 2 เข็มมาไมเกนิ 3 เดือน ไมตองแสดงผลตรวจ (ยกเวนใชบริการ ร.พ. สถานดูแลคนชรา/พิการ ตองแสดงผลตรวจเสมอ)

มาตรการ 3G - อนุญาตเฉพาะผูที่ฉีดวัคซีนครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื้อฯ และหายดีแลว หรือผลตรวจเชื้อฯ เปนลบ (Rapid Test ไมเกิน 24 ชม. หรือ 

PCR Test ไมเกิน 48 ชม.) 

มาตรการ 3G Plus – เหมอืนมาตรการ 3G แตแสดงผลตรวจแบบ PCR Test เทานั้น

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

มาตรการการกักตัวของรัฐ Bayern

• ผูที่ติดเชื้อ ทําการกักตัว 5 วัน โดยไมตองตรวจหา

เชื้อในวันที่ 5 ทั้งน้ี 48 ชม. สุดทายตองไมมีอาการ

ใดๆ หากมีอาการ ตองกักตัวตอไปรวมเปน 10 วนั

•  ผูใกลชิด ทั้งท่ีเคยรับวัคซีนแลว หรอืติดเชื้อและ

หายดีแลว หรอืยังไมเคยรบัวัคซีน ไมตองกักตัว 

ทั้งนี้แนะนํางดพบปะบุคคลอื่น เวนระยะหาง สวม

หนากากอนามัย

มาตรการผอนปรนตามลําดับข้ัน 

ของสหพันธฯ 

สถานะ 18 ม.ีค. 65

มีผลต้ังแต 20 ม.ีค. 65

o อนญุาตใหยกเลิกกฎ

ขอบังคับตางๆ ท่ีเขมงวด 

เชน การจํากดัการเขาใช

บริการสถานที่ตางๆ ลงได

o ยังคงมาตรการสุขอนามัย

พ้ืนฐาน เชน การสวม

หนากากอนามัยภายใน

อาคาร โดยเฉพาะการเขา

เยี่ยมผูปวยในร.พ. หรือ

สถานดูแลผูพิการ/ คนชรา

o ในพ้ืนท่ีที่มีการแพรระบาด

สูง รัฐตางๆ สามารถ

ตัดสินใจใชมาตรการ

เพ่ิมเติมตาง ๆ ที่เหมาะสมได 

o ขยายเวลาการใชกฎหมาย

ปองกันการแพระบาด

ออกไปจนถึงวันที่ 23 ก.ย. 65

o ต้ังแต 30 ม.ิย. 65 

การตรวจหาเชื้อตองเสีย

คาใชจาย 3 € ยกเวน บาง

กรณีเชน เด็กตํ่ากวา 5 ป 

สตรีต้ังครรภ 3 เดือน หรือ

ผูที่ทํางาน/พํานักในสถาน

ดูแลผูปวย/พิการ/ชรา

        ผูท่ีเดินทางจาก ปทท. 

มาสหพนัธฯ 

ตั้งแต 11 ม.ิย. 65 เดินทางได

ตามปกติโดยไมตองแสดงเหตุผล

จําเปน และไมตองแสดงเอกสาร

ดังตอไปนี:้ ผลตรวจ PCR หรือ

Rapid Test เอกสารการฉีด

วัคซีน หรือเอกสารรับรองวาเคย

ติดเชื้อฯ และหายดีแลว 

*อยางไรก็ดี กรุณาตรวจสอบ

มาตรการของสายการบิน

กอนเดินทาง



 

การบังคับใหใสหนากากอนามยั 

• บังคับสวมหนากากอนามยัแบบ FFP2 เม่ือใชบริการรถ

สาธารณะ และใชบรกิารคลีนิก (ยกเวนทนัตกรรม) ร.พ. 

สถานดูแลคนชรา/ คนพิการ รวมทั้งเรือนจํา สถานพัก

พิงคนไรบานและผูอพยพ

• แนะนําใหสวมหนากากอนามัยภายในรานคา หรือ

ภายในอาคาร โดยเปนหนากากอนามัยแบบ FFP2 หรือ 

หนากากอนามัยทางการแพทย

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

• ไมมีขอจํากัดเพ่ิมเติม

         

         สถานศึกษา 

• โรงเรียนและสถานเล้ียงเด็กตองมีการตรวจหาเชื้อ

เปนประจํา อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง

        

รัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก มผีลตั้งแต 3 พ.ค. 65          (ตัวเลข ณ 26 ก.ค. 65)

                   ผูติดเช้ือ 4,204,111 คน ●  เสียชีวติ 16,554 คน ● รักษาหาย 3,857,292 คน
                  อัตราผูปวย Covid-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตอประชากร 100,000 คน: 6.2 คน

                      จํานวนผูปวย Covid-19 ในแผนก ICU: 159 คน  

   การเยี่ยมผูปวย/คนชรา/คนพิการ

• บุคลากรตองมีการตรวจ PCR อยางนอย 2 ครั้ง/

สัปดาห หรือแบบ Rapid Test ทุกวันทํางานและ

ผูเขาเยี่ยมตองแสดงผลตรวจเสมอ รวมทั้งสวม

หนากากอนามัย FFP2

     

       โรงแรม/ที่พัก

• ยกเลิกการใชกฎ 2G/3G ในการเขาพัก

• อยางไรก็ดี แตละสถานท่ีสามารถมีมาตรการปองกนั

การแพรระบาดท่ีกําหนดเอง

 Hotline สถานกงสุลใหญ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038 
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธฯ หมายเลข 116117 

กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก หมายเลข 0711-904 39555 

      การสัญจร/ปฏิสัมพนัธ การพบปะสวนตัว 

• ยกเลิกมาตรการจํากัดการพบปะระหวางบุคคล

          การพักผอนหยอนใจ 

• ยกเลิกการใชกฎ 2G/3G กับสถานท่ีตางๆ เชน โรง

ละคร สถานท่ีจัดแสดงคอนเสิรต โรงภาพยนตร 

ปราสาท สระวายน้ํา ซาวนา สถานท่ีฝกซอมกีฬา ฟต

เนส พิพิธภัณฑ หองสมุด/หอจดหมายเหตุ และสถานที่

ฝกซอมการแสดง/ดนตรี เปนตน

• อยางไรก็ดี แตละสถานท่ีสามารถมีมาตรการปองกนั

การแพรระบาดที่กาํหนดเอง

สถานะวันที่ 27 ก.ค. 65

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

มาตรการ 2G – อนุญาตเฉพาะผูที่ฉีดวัคซีนครบโดส หรือติดเชื้อและหายดีแลวเทานั้น  

มาตรการ 2G Plus – เหมอืนมาตรการ 2G แตตองแสดงผลตรวจ Rapid Test เพ่ิมเติม โดยไมมีขอยกเวน สําหรับผูที่ไดรับวัคซีน Booster เขม็ 3 หรือผูที่

ติดเชื้อหรอืไดวัคซีนครบโดส 2 เข็มมาไมเกิน 3 เดือน 

มาตรการ 3G - อนุญาตเฉพาะผูที่ฉีดวัคซนีครบโดส หรือ ใบรับรองการติดเชื้อฯ และหายดีแลว หรือผลตรวจเชื้อฯ เปนลบ (Rapid Test ไมเกิน 24 ชม. 

หรือ PCR Test ไมเกิน 48 ชม.) 

มาตรการ 3G Plus – เหมือนมาตรการ 3G แตแสดงผลตรวจแบบ PCR Test เทานั้น

       

         

          การจัดงาน 

• ยกเลิกการใชกฎ 2G/3G และการจํากัดจํานวนคน

ในการจัดงานตาง ๆ รวมถึงงานแสดงสินคา

• อยางไรก็ดี แตละสถานท่ีสามารถมีมาตรการปองกนั

การแพรระบาดที่กําหนดเอง

        

       

       รานคา/รานอาหาร 

• ยกเลิกการใชกฎ 2G/3G กับสถานท่ีตางๆ เชน รานคา

ปลีกรานอาหาร ผับบาร คลับ ดิสโกเธค รวมทั้ง 

บริการท่ีมีการสัมผัสใกลชดิและอยูภายในอาคาร เชน 

รานทําผม รานนวด รานรับสัก และสถานเสริม

ความงาม เปนตน

• อยางไรก็ดี แตละสถานท่ีสามารถมีมาตรการปองกนั

การแพรระบาดที่กาํหนดเอง 

มาตรการการกักตัวของรัฐ 

Baden- Württemberg

• ผูที่ติดเชื้อ ทําการกกัตัว 5 วนั โดยไมตองตรวจหา

เชื้อในวันที่ 5 ทั้งนี้ 48 ชม. สุดทายตองไมมอีาการ

ใดๆ หากมีอาการ ตองกกัตัวตอไปรวมเปน 10 วัน

•  ผูใกลชิด ทั้งที่เคยรับวคัซีนแลว หรือติดเช้ือและ

หายดีแลว หรือยังไมเคยรับวัคซีน ไมตองกักตัว 

ทั้งนี้แนะนํางดพบปะบุคคลอื่น เวนระยะหาง สวม

หนากากอนามัย

มาตรการผอนปรนตามลําดับขั้น 

ของสหพันธฯ 

สถานะ 18 ม.ีค. 65

มีผลต้ังแต 20 มี.ค. 65

o อนุญาตใหยกเลิกกฎ

ขอบงัคับตางๆ ท่ีเขมงวด 

เชน การจํากดัการเขาใช

บริการสถานที่ตางๆ ลงได

o ยังคงมาตรการสุขอนามัย

พื้นฐาน เชน การสวม

หนากากอนามัยภายใน

อาคาร โดยเฉพาะการเขา

เยี่ยมผูปวยในร.พ. หรือ

สถานดูแลผูพิการ/ คนชรา

o ในพ้ืนที่ที่มีการแพรระบาด

สูง รัฐตางๆ สามารถ

ตัดสินใจใชมาตรการ

เพ่ิมเติมตาง ๆ ที่เหมาะสมได 

o ขยายเวลาการใชกฎหมาย

ปองกันการแพระบาด

ออกไปจนถึงวันที่ 23 ก.ย. 65

o ต้ังแต 30 ม.ิย. 65 

การตรวจหาเชื้อตองเสีย

คาใชจาย 3 € ยกเวน บาง

กรณีเชน เด็กตํ่ากวา 5 ป 

สตรีต้ังครรภ 3 เดือน หรือ

ผูที่ทํางาน/พํานักในสถาน

ดูแลผูปวย/พิการ/ชรา

        ผูท่ีเดินทางจาก ปทท. 

มาสหพนัธฯ 

ตั้งแต 11 ม.ิย. 65 เดินทางได

ตามปกติโดยไมตองแสดงเหตุผล

จําเปน และไมตองแสดงเอกสาร

ดังตอไปนี:้ ผลตรวจ PCR หรือ

Rapid Test เอกสารการฉีด

วัคซีน หรือเอกสารรับรองวาเคย

ติดเชื้อฯ และหายดีแลว 

*อยางไรก็ดี กรุณาตรวจสอบ

มาตรการของสายการบิน

กอนเดินทาง


