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

โดยไม่จํากัดครอบครัว
• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 อนุญาตให้ 3 ครอบครัวพบ

กันได้ไม่เกิน 10 คน

การพักผ่อนหย่อนใจ
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 เปิดสถานพักผ่อนหย่อนใจ

ต่างๆ สระว่ายน้ํา ซาวน่า สันทนาการต่างๆ เปิดบริการได้
ตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย การจัดงาน
แสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ดนตรี โอเปร่า โรงละครและ
การแข่งขันกีฬาแบบกลางแจ้ง จํากัดจํานวนผู้ชมนั่งประจําที่
ไม่เกิน 500 คน

• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 เปิดได้แต่จะตอ้งมีผลตรวจ
• สถานค้าประเวณี สถานเริงรมย์ ไนท์คลับยังปิดให้บริการ

 การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า 

ในร้านค้า/รถโดยสาร/สถานที่ปิด (ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 250 ยูโร)  

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

ร้านอาหารเปิดบริการทั้งส่วนภายนอกและภายในร้านได้ถึง 
24.00 น. โดยไม่ต้องทํานัดและไม่ตอ้งมีผลตรวจ แต่ทั้งคู่ต้อง
เป็นไปตามมาตรการสุขอนามัยและมีการเว้นระยะห่าง

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

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <100  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ได้โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการสุขอนามัย อนุญาตให้มีการ
ร้องเพลงในโบสถ์ได้ โดยใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือ
เทียบเท่า 

               
           สถานศึกษา
• Kita อนุญาตให้เปิดโดยมีมาตรการสุขอนามัยไดด้งัน้ี

ต้ังแต่ 7 มิ.ย. 64 เมือง 7-Tage-Inzidenz < 50 เปิด Kita 
ตามปกติ
ต้ังแต่ 21 มิ.ย. 64 เมือง 7-Tage-Inzidenz < 100 อนุญาตให้
เปิด Kita ตามปกติเพิ่มเติม

• โรงเรียนทุกประเภทเปิดโดยมมีาตรการสุขอนามัยและมีการ
ตรวจหาเช้ือ 2 ครั้ง/อาทิตย์ ดังน้ี 
ต้ังแต่ 7 มิ.ย. 64 เมือง 7-Tage-Inzidenz < 50 เปิดสอนแบบ
ปรกติได้ทุกช้ันเรียน 
ต้ังแต่ 21 มิ.ย. 64 เมือง 7-Tage-Inzidenz < 100 เปิดสอน
แบบปรกติได้ทุกช้ันเรียนเพิ่มเติม 

• ต้ังแต่ 16 มิ.ย. 64 อนุญาตให้นักเรียนงดสวมหน้ากากอนามัย
ขณะอยู่ภายนอกอาคารเรียนได้ แต่ยังคงต้องสวมหน้ากาก
อนามัยขณะอยูใ่นช้ันเรียน และภายในอาคาร

      
         การจัดงาน 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 จัดงานในที่กลางแจ้งได้สูงสดุ 

100 คน งานในที่ร่มสูงสุด 50 คน
• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50-100 จัดงานในที่กลางแจ้งได้สูงสดุ 

50 คน งานในที่ร่มสูงสุด 25 คน โดยต้องแสดงผลตรวจ
• จํานวนคนไม่นับรวมผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือทีติ่ดเช้ือและหายดี

แล้ว

การบังคับกกัตัวและตรวจ COVID-19 หลังเดินทางจาก
ประเทศพ้ืนท่ีเส่ียง (ถึง 30 มิ.ย. 64)

• ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ 
www.einreiseanmeldung.de และตรวจ COVID-19 ที่
ประเทศต้นทาง อายุไม่เกิน 48 ชม. หรือที่รัฐไบเอิร์นภายใน 48 
ชม. แต่หากมาจากพื้นที่ไวรัสสายพันธ์ุกลายพันธ์ุตอ้งตรวจที่
ประเทศต้นทางเท่านั้น 

• กักตัวเองที่บ้าน 10 วัน โดยพื้นที่เสี่ยงสามารถยกเลิกการกัก
ตัวไดห้ากแสดงผลตรวจภายใน 48 ชม. หลังจากเดินทางเข้า
เยอรมัน พื้นที่เสี่ยงสูง แสดงผลตรวจในวันที่ 5 เพื่อยกเลิก
การกักตัว แต่หากมาจากพื้นที่ไวรัสสายพันธ์ุกลายพันธ์ุตอ้ง
กัก 14 วัน และขอลดวันไม่ได้

• ผู้ได้รับวัคซีนที่ EU รับรองครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน ไม่
ต้องตรวจ Covid-19 และยกเว้นการกักตัว ยกเว้นมาจาก
พื้นที่ไวรัสสายพันธ์ุกลายพันธ์ุตอ้งตรวจและกักตวั 14 วัน
ตามเดิม

การตรวจหาเชื้อ/วัคซีน 
• ผู้มีถ่ินพํานักในรัฐไบเอิร์นตรวจ COVID-19 ได้ฟรี
• ผู้ได้รับวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 14 วันจะได้รบัข้อยกเว้น

ต่าง ๆ เสมือนเป็นผู้มีผลตรวจ Covid-19 เป็นลบ

รัฐไบเอิร์น มีผลต้ังแต่ 7 มิ.ย. 64 (ตัวเลข ณ 17 มิ.ย. 64)

ผู้ติดเชื้อ 645,790 คน ●  เสียชีวิต 15,149 คน ● รักษาหาย 625,310 คน
 

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

แสดงผลตรวจ ต้องใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเท่า

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

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

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

เข้าพักจะต้องแสดงผลตรวจทุกๆ 48 ช.ม.

สถานะวันที่ 17 มิ.ย. 64

ประเทศไทยไม่เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยง แต่ตั้งแต่ 12 พ.ค. 64 –
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สหพันธ์ฯ กําหนดให้ 
ผดส. จากทุกประเทศโดยเครื่องบินทุกคนจะต้องแสดงผล
ตรวจ Covid-19 ก่อนเดินทาง

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

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

มาตรการ Notbremse สําหรับ
เมือง 7-Tage-Inzidenz > 100 
 พบบุคคลต่างครอบครัวไม่เกิน 1 คน 
 ร้านค้า/ธุรกิจท่ีจําเป็นต่อ

ชีวิตประจําวันเปิดได้ภายใต้การ
จํากัดจํานวนลูกค้าตามขนาดพ้ืนท่ี

 ร้านค้า/ธุรกิจท่ีไม่จําเป็นต่อ
ชีวิตประจําวันเปิดได้แต่ให้ทํานัด
ล่วงหน้าเพ่ิมเติม แต่หากยอด 
7-Tage-Inzidenz > 150 
ต้องปิดทําการ

 สถานบริการด้านร่างกายเชิง
การแพทย์เปิดได้ (ร้านนวดต้องปิด
ทําการ) ร้านทําผม/ร้านดูแล
สุขภาพเท้าเปิดได้

 จํากัดการออกนอกเคหสถาน
เวลา 22.00 – 05.00 น. แต่ให้เล่น
กีฬาประเภทเดี่ยวได้ถึง 24.00 น.

 ให้สถานศึกษาจัดการสอนแบบ
สลับวันและเวลากัน และตรวจ 
Covid-19 2 คร้ัง/สัปดาห์
แต่หากยอด 7-Tage-Inzidenz 
> 165 ให้จัดการสอนผ่านระบบ
ทางไกลเท่านั้น 

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

แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎด้าน
สุขอนามัยพ้ืนฐาน เช่น การใส่
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง 
อย่างเคร่งครัด

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 กระทรวงการ
ต่างประเทศสหพันธ์ฯ จะยกเลิกการ
ประกาศแจ้งเตือนการเดินทาง 
(Reisewarnung) ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
Covid-19 สําหรับประเทศกลุ่มเส่ียง
ท่ี 7-Tage-Inzidenz น้อยกว่า 200

ประเทศท่ีอยู่ในประเทศกลุ่มเส่ียงสูง
และประเทศท่ีมีเชื้อกลายพันธ์ุ กต. 
สหพันธ์ฯ จะยังคงการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับการเดินทางไว้



 การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
• บังคับใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เช่น OP Masken

FFP2 KN95/N95 หรือเทียบเท่า ในร้านค้า/รถโดยสาร
สาธารณะ/สถานที่ปิด/สถานศกึษา เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย 

ร้านค้า/ร้านอาหาร 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 35 ติดต่อกัน 5 วัน ร้านค้าปลกีเปิด

ให้บริการได้ตามปรกติ จํากัดจํานวนลูกค้าตามขนาดพื้นที ่ร้านอาหาร
เปิดบริการได้ถึง 01.00 น. เปิดบริการด้านนอกได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจ

• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 50 ติดต่อกัน 5 วัน ร้านค้าปลกีเปิดได้โดย
จํากัดจํานวนลูกค้า 1 คน/10 ตร.ม. และไม่ต้องแสดงผลจรวจ

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <100 ติดกัน 14 วัน (ผ่อนปรนข้ันที่ 3) 
ร้านค้าปลกีเปิดบริการได้แบบ Click&Meet จํากัดจํานวนลูกค้า 1 
คน/40 ตร.ม. โดยไม่ต้องมีผลตรวจ หรือ 2 คน/40 ตร.ม. โดย
แสดงผลตรวจ ร้านอาหารเปิดบริการด้านนอกและด้านในได้ถึง 
01.00 น. โดยจํากัดจํานวนลูกค้าและต้องแสดงผลตรวจ

 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
• สามารถทาํได้ แต่จํากัดจํานวนคนตามขนาดของพ้ืนที่ซ่ึงต้องเว้น

ระยะห่าง 1.5 เมตร ต้องใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
• เมือง 7-Tage-Inzidenz < 35 ติดกัน 5 วัน อนุญาตให้มีการ

ร้องเพลงร่วมกันในพื้นที่ปิดได้

       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 (ผ่อนปรนข้ันที่ 3) เปิดสอนในอาคารได้ไม่
เกิน 250 คน

• การเปิดช้ันเรียนจะต้องดําเนินการตามมาตรการสขุอนามัย มี
การตรวจหาเช้ืออาทติยล์ะ 2 ครั้ง 

การจัดงาน 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <35 ติดกัน 5 วัน อนุญาตให้จัดงานรื่น

เริงได้สูงสุด 50 คน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดงาน 
(ยกเว้นการจัดงานเต้นรํา) โดยต้องแสดงผลตรวจใบรับรองฉีด
วัคซีน หรือติดเช้ือและหายดีแลว้ รวมทั้งสามารถจัดงานสมัมนา
อื่นๆ แบบกลางแจ้งได้สูงสดุ 750 คน จัดงานแสดงสินคา้ได้โดย
จํากัดจํานวน 1 คน/7 ตร.ม.

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <100 ติดกัน 14 วัน (ผ่อนปรนข้ันที่ 3) 
จัดงานแสดงสินคา้ได้โดยจํากัดจํานวน 1 คน/10 ตร.ม. รวมทั้ง
สามารถจัดงานอื่นๆได้ แบบกลางแจ้งได้สูงสดุ 500 คน แบบใน
อาคารได้สงูสุด 250 คน 

         การบังคับกักตวัและตรวจ COVID-19 หลังเดินทางจาก
ประเทศพ้ืนท่ีเสี่ยง (ถึง 30 มิ.ย. 64)

• ก่อนเดินทางต้องกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ 
www.einreiseanmeldung.de และตรวจ COVID-19 
ที่ประเทศต้นทาง อายุไม่เกิน 48 ชม. หรือที่รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก
ภายใน 48 ชม. แต่หากมาจากพื้นที่ไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์จะต้อง
ตรวจที่ประเทศต้นทางเท่าน้ัน 

• กักตัวเองที่บ้าน 10 วัน โดยพื้นที่เสีย่งสามารถยกเลกิการกักตัวได้
หากแสดงผลตรวจภายใน 48 ชม. หลังจากเดินทางเข้าเยอรมัน 
พื้นที่เสี่ยงสูง แสดงผลตรวจในวันที่ 5 เพื่อยกเลกิการกักตัว แต่
หากมาจากพื้นที่ไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ต้องกัก 14 วัน และขอ
ลดวันไม่ได้

• ผู้ได้รับวัคซีนที่ EU รับรองครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน ไม่ต้องตรวจ 
Covid-19 และกักตัว ยกเว้นมาจากพื้นที่ไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ต้อง
ตรวจและกักตัว 14 วันตามเดิม

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก มีผลต้ังแต่ 7 มิ.ย. 64 (ตัวเลข ณ 16 มิ.ย. 64)

ผู้ติดเชื้อ 499,135 คน ●  เสียชีวิต 10,136 คน ● รักษาหาย 482,228 คน
 

      การเย่ียมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ
• สามารถเยี่ยมได้ แต่ต้องตรวจ COVID-19 ก่อนเยี่ยม
• ต้องใส่หน้ากากอนามัย FFP2 หรือเทียบเทา่ 

              

         โรงแรม/ท่ีพัก 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <100 ติดกัน 5 วัน 

เปิดรับนักท่องเที่ยวได้ แต่นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลกัฐาน
การได้รับวัคซีนครบโดส หรือหลักฐานการเคยเป็นผูติ้ดเช้ือและ
หายดีแลว้ (ผล PCR เป็นบวกไม่น้อยกว่า 28 วัน) กรณียังไม่
เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยติดเช้ือจะต้องแสดงผลตรวจ 
Covid-19 เป็นลบทุก 3 วันที่เข้าพัก  

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

ประเทศไทยไม่เป็นพื้นที่เสี่ยง แต่ตั้งแต่ 12 พ.ค. 64 –
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สหพันธ์ฯ กําหนดให้ 
ผดส. จากทุกประเทศโดยเครื่องบินทุกคนจะต้องแสดงผลตรวจ 
Covid-19 ก่อนเดินทาง

การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 ให้ 3 ครอบครัวพบกันได้ไม่เกิน 10 คน 
• เมือง 7-Tage-Inzidenz 50 - 100 ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้ไม่เกิน 5 คน

   การพักผ่อนหย่อนใจ
• เมือง 7-Tage-Inzidenz <35 ติดกัน 5 วัน สถานที่ให้บริการแบบ

กลางแจ้งทําได้โดยไม่ต้องแสดงผลตรวจ การจัดการแสดงทาง
วัฒนธรรมแบบกลางแจ้งมีผู้เข้าชมได้สงูสุด 750 คน

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <50 ติดกัน 5 วัน เปิดสวนสัตว์ 
สวนพฤกษศาสตร์ หอศิลปะ หอสมุด พิพิธภัณฑ์ได้โดยปกติ โดย
ไม่ต้องมีผลตรวจ

• เมือง 7-Tage-Inzidenz <100 ติดกัน 14 วัน (ผ่อนปรนขั้นที่ 3) 
โรงละคร โรงภาพยนตร์ สถานที่จัดคอนเสริ์ต การจัดการแสดง
ทางวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการเข้าชมการแข่งกีฬาแบบในร่มได้
ไม่เกิน 250 คน แบบกลางแจ้งได้ไม่เกิน 500 คน เปิดสระว่ายนํ้า 
ที่สันทนาการ โดยเว้นระยะห่าง 1 คน/10 ตร.ม.) โดยต้องมีผล
ตรวจและตามาตรการสุขอนามัย

สถานะวันที่ 17 มิ.ย. 64

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

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

มาตรการ Notbremse สําหรับ
เมือง 7-Tage-Inzidenz > 100 
 พบบุคคลต่างครอบครัวไม่เกิน 1 คน 
 ร้านค้า/ธุรกิจท่ีจําเป็นต่อ

ชีวิตประจําวันเปิดได้ภายใต้การ
จํากัดจํานวนลูกค้าตามขนาดพ้ืนท่ี

 ร้านค้า/ธุรกิจท่ีไม่จําเป็นต่อ
ชีวิตประจําวันเปิดได้แต่ให้ทํานัด
ล่วงหน้าเพ่ิมเติม แต่หากยอด 
7-Tage-Inzidenz > 150 
ต้องปิดทําการ

 สถานบริการด้านร่างกายเชิง
การแพทย์เปิดได้ (ร้านนวดต้องปิด
ทําการ) ร้านทําผม/ร้านดูแล
สุขภาพเท้าเปิดได้

 จํากัดการออกนอกเคหสถาน
เวลา 22.00 – 05.00 น. แต่ให้เล่น
กีฬาประเภทเดี่ยวได้ถึง 24.00 น.

 ให้สถานศึกษาจัดการสอนแบบ
สลับวันและเวลากัน และตรวจ 
Covid-19 2 คร้ัง/สัปดาห์
แต่หากยอด 7-Tage-Inzidenz 
> 165 ให้จัดการสอนผ่านระบบ
ทางไกลเท่านั้น 

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 กระทรวงการ
ต่างประเทศสหพันธ์ฯ จะยกเลิกการ
ประกาศแจ้งเตือนการเดินทาง 
(Reisewarnung) ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
Covid-19 สําหรับประเทศกลุ่มเส่ียง
ท่ี 7-Tage-Inzidenz น้อยกว่า 200

ประเทศท่ีอยู่ในประเทศกลุ่มเส่ียงสูง
และประเทศท่ีมีเชื้อกลายพันธ์ุ กต. 
สหพันธ์ฯ จะยังคงการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับการเดินทางไว้

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

แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎด้าน
สุขอนามัยพ้ืนฐาน เช่น การใส่
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง 
อย่างเคร่งครัด


