
          มาตรการโดยรวม

• ยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยรวมสําหรับสถานท่ี และการจัดงานต่าง ๆ 

                 การเย่ียมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ

• ผู้เข้าเย่ียมต้องแสดงผลตรวจเสมอ ท้ังนี้ต้ังแต่ 10 ก.พ. 66 อนุญาตให้สามารถใช้ผลตรวจ 
ATK ท่ีตรวจเองได้  

• สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (medizinische Gesichtsmaske) หรือ FFP2
(เป็นไปตามมาตรการสหพันธ์ฯ )  

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

สถานะวันท่ี 8 มี.ค. 66

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

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง – ฤดูหนาว 

                 มาตรการการกักตัวของรัฐไบเอิร์นต้ังแต่ 16 พ.ย. 65

• ผู้ท่ีติดเชื้อไม่จําเป็นต้องกักตัว แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือ FFP2 
เมื่อต้องออกจากบ้านเป็นเวลาอย่างนอ้ย 5 วัน

• แนะนํางดพบปะบุคคลอื่น เว้นระยะห่าง และพิจารณาตามความเหมาะสมหากจําเป็น
ต้องออกจากบ้าน และไม่อนุญาตใหเ้ข้าไปยัง รพ. สถานดูแลคนป่วย/ชรา อย่างน้อย 5 วัน
นับจากติดเชื้อ 

           การสวมหน้ากากอนามัย

• ผู้ป่วย ผู้เข้าเย่ียมผู้ป่วยในคลินิกและ รพ. ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
(medizinische Gesichtsmaske) หรือ FFP2 (เป็นไปตามมาตรการสหพันธ์ฯ ถึงวันท่ี 7 
เม.ย.) 

• ต้ังแต่ 1 มี.ค. 66  ยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยสําหรับผู้ท่ีอาศัยในสถานดูแลคนพกิาร/ คนชรา
รวมท้ังผู้ท่ีทํางานในสถานดูแล และรพ. 

             

มาตรการการเดินทางเข้า
สหพันธ์ฯ จากประเทศจีน ต้ังแต่ 
9 ม.ค. 66

o สถาบัน RKI กําหนดให้จีน
เป็น “พื้นที่เช้ือ ฯ กลายพันธ์ุ
ที่มีแนวโน้มการคุกคามได้สูง”
(Virusvariantengebiet, in 
dem eine besonders 
besorgniserregende 
"Virusvariante 
aufzutreten droht")

o ผู้เดินทางอายุต้ังแต่ 12 ปี 
ขึ้นไปต้องแสดงผลตรวจ PCR 
(อายุไม่เกิน 72 ชม.) หรือ 
PoC-Antigen-Test 
(อายุไม่เกิน 48 ชม.)
เม่ือเดินทางเขา้มา โดยไม่ต้อง
มีการลงทะเบียนล่วงหนา้ 
และไม่ต้องกักตัว

o  อย่างไรก็ดี จนท. ของ
สหพันธ์ฯ อาจจะทาํการสุ่ม
ตรวจหาเช้ืออกีครั้งเม่ือเดิน
ทางเขา้มาถงึยังสหพันธ์ฯแล้ว

  (ตัวเลข ณ 4 ม.ค. 66)                  

                       รัฐไบเอิร์น

   ผู้ติดเชือ้ 6,740,114 คน ●  เสียชีวติ 28,653 คน ● รักษาหาย 6,675,600 คน      
   อัตราผู้ป่วย Covid-19 ท่ีรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน: 10
   จํานวนผู้ป่วย Covid-19 ในแผนก ICU: 198 คน

                      

  (ตัวเลข ณ 8 มี.ค. 66)

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

o การสวมหน้ากากอนามัย 
FFP2 บนรถสาธารณะทางไกล 
(มีผลถึง 2 ก.พ. 66)

o การสวมหน้ากากอนามัย 
FFP2 ใน รพ. และ
สถานพยาบาลต่าง ๆ 
(มีผลถึง 7 เม.ย. 66)  



                  

                   รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

  ผู้ติดเชือ้ 5,063,208 คน ●  เสียชีวติ 19,283 คน ● รักษาหาย 5,008,900 คน      
  อัตราผู้ป่วย Covid-19 ท่ีรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อประชากร 100,000 คน: 4.45 คน

                      

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

        มาตรการโดยรวม

• ยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยรวมสําหรับสถานท่ี และการจัดงานต่าง ๆ 

               การสวมหน้ากากอนามัย

• ผู้ป่วย ผู้เข้าเย่ียมผู้ป่วยในคลินิกและ รพ. ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
(medizinische Gesichtsmaske) หรือ FFP2 (เป็นไปตามมาตรการสหพันธ์ฯ ถึงวันท่ี 7 
เม.ย.) 

• ต้ังแต่ 1 มี.ค. 66  ยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยสําหรับผู้ท่ีอาศัยในสถานดูแลคนพิการ/ 
คนชรา รวมท้ังผู้ท่ีทํางานในสถานดูแล และรพ. 

สถานะวันท่ี 8 มี.ค. 66

ที่มา: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/Bundesl%C3%A4nder/

                การเย่ียมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ 

• ผู้เข้าเย่ียมและผู้ปฏิบัติงานต้องแสดงผลตรวจเสมอ
• สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (medizinische Gesichtsmaske) หรือ FFP2 

(เป็นไปตามาตรการสหพันธ์ฯ )  

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง – ฤดูหนาว 
มีผล 1 ต. ค. 65 – 7 เม. ย. 66

บังคับใช้ทั่วสหพันธ์ฯ

o การสวมหน้ากากอนามัย 
FFP2 บนรถสาธารณะทางไกล 
(มีผลถึง 2 ก.พ. 66)

o การสวมหน้ากากอนามัย 
FFP2 ใน รพ. และ
สถานพยาบาลต่าง ๆ 
(มีผลถึง 7 เม.ย. 66)  

       
               มาตรการการกักตัวของรัฐบาเดิน-เวอืร์ทเทิมแบร์ค ต้ังแต่ 16 พ.ย. 65 

• ผู้ท่ีติดเชื้อไม่จําเป็นต้องกักตัว แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือ FFP2 
เมื่อต้องออกจากบ้านเป็นเวลาอย่างนอ้ย 5 วัน

• แนะนํางดพบปะบุคคลอื่น เว้นระยะห่าง และพิจารณาตามความเหมาะสมหากจําเป็น
ต้องออกจากบ้าน และไม่อนุญาตใหเ้ข้าไปยัง รพ. สถานดูแลคนป่วย/ชรา อย่างน้อย 5 วัน
นับจากติดเชื้อ 

  (ตัวเลข ณ 8 มี.ค. 66)

มาตรการการเดินทางเข้า
สหพันธ์ฯ จากประเทศจีน ต้ังแต่ 
9 ม.ค. 66

o สถาบัน RKI กําหนดให้จีน
เป็น “พื้นที่ที่เช้ือ ฯ กลาย
พันธ์ุที่มีแนวโน้มการคุกคาม
ได้สูง”
(Virusvariantengebiet, in 
dem eine besonders 
besorgniserregende 
"Virusvariante 
aufzutreten droht")

o ผู้เดินทางอายุต้ังแต่ 12 ปี 
ขึ้นไปต้องแสดงผลตรวจ PCR 
(อายุไม่เกิน 72 ชม.) หรือ 
PoC-Antigen-Test 
(อายุไม่เกิน 48 ชม.)
เม่ือเดินทางเขา้มา โดยไม่ต้อง
มีการลงทะเบียนล่วงหนา้ 
และไม่ต้องกักตัว

o  อย่างไรก็ดี จนท. ของ
สหพันธ์ฯ อาจจะทาํการสุ่ม
ตรวจหาเช้ืออกีครั้งเม่ือเดิน
ทางเขา้มาถงึยังสหพันธ์ฯแล้ว


