
Правила щодо COVID-19 станом на 31 
січня 2023 року

Обовʼязкове носіння масок
Сфера Відвідувачі Пацієнти/ 

мешканці
Персонал

Лікарні FFP2-маска FFP2-маска FFP2-маска
Реабілітаційні установи FFP2-маска FFP2-маска FFP2-маска
Медичні установи (стаціонар та 
напівстаціонар)

FFP2-маска FFP2-маска FFP2-маска

Амбулаторні служби догляду за 
хворими та особами з інвалідністю, 
постачальники зіставних послуг 

- - FFP2-маска

Кабінети лікарів, стоматологів та 
психотерапевтів

FFP2-маска FFP2-маска -

Кабінети інших спеціалістів у галузі 
медицини людини

FFP2-маска FFP2-маска -

Заклади амбулаторної хірургії FFP2-маска FFP2-маска -
Заклади для проведення гемодіалізу FFP2-маска FFP2-маска -
Денні стаціонари FFP2-маска FFP2-маска -
Зіставні амбулаторні або стаціонарні 
медичні установи

FFP2-маска FFP2-маска -

Установи громадської служби 
здоров'я, у яких проводяться медичні 
огляди, профілактичні заходи чи 
амбулаторне лікування

FFP2-маска FFP2-маска -

Служба швидкої медичної допомоги FFP2-маска FFP2-маска -

Центри приймання біженців Медична маска Медична маска Медична маска

Винятки з вимоги носити захисну маску: 

»  Діти до 5 років включно
»  Особи, які не можуть носити маску через медичні показання (підтвердження від лікаря)
»  Особи із порушеннями слуху/зі слабким слухом, особи, що їх супроводжують, а також особи, які з 

ними контактують
»  Особи, які знаходяться в одному приміщенні в центрі приймання біженців

Із приведенням у відповідність Федерального закону про захист від інфекційних захворювань окремі заходи 
будуть регулюватися федеральним урядом на всій території країни, а не тільки постановами про запобігання 
поширенню коронавірусу федеральних земель.

Станом на: 3 лютого 2023 р.
Уся інформація представлена на  Baden-Württemberg.de 
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Обов'язкове надання доказу проходження тесту 
»  Працівники (не менше ніж 3 рази на календарний тиждень) відвідувачі лікарень, реабілітаційних 

установ, медичних установ стаціонарного та напівстаціонарного догляду та зіставних установ з 
догляду

»  Працівники (не менше ніж 3 рази на календарний тиждень) амбулаторних служб догляду за 
хворими та особами з інвалідністю, постачальники зіставних послуг 

»  Новоприбулі в пунктах приймання біженці, нові шукачі притулку тощо

Винятки з вимоги надати доказ проходження тесту 
»  Особи, за якими здійснюється догляд або які отримують лікування в лікарнях, реабілітаційних 

установах, медичних установах стаціонарного та напівстаціонарного догляду та зіставних 
установах з догляду

»  Працівники пожежної служби, рятувальної служби, поліції, служби ліквідації надзвичайних ситуацій 
під час виконання службових обов'язків

»  Відвідувачі, особи, які здійснюють супровід, та інші особи, що входять у будівлі лікарень, 
реабілітаційних установ та медичних установ догляду та пов'язані із залученням у надзвичайній 
ситуації, транспортуванням пацієнта або супроводом термінальних хворих

»  Особи, які відвідують зазначені вище установи протягом нетривалого періоду часу без контакту з 
особами, що проходять в цих установах лікування або за якими там доглядають

»  Діти віком до одного року

Ізоляція та карантин
»  Підбірку часто задаваних питань див. на Baden-Württemberg.de.

Федеральне міністерство охорони здоров'я: Які федеральні заходи вживаються наразі?

Дотримуйтесь 
дистанції

Дотримуйтесь 
правил гігієни

Носіть медичну 
або FFP2-маску

Використовуйте 
додатки для 

протидії 
поширенню 

коронавірусу

Регулярно 
провітрюйте 
приміщення

В основному ми рекомендуємо: 

Із приведенням у відповідність Федерального закону про захист від інфекційних захворювань окремі заходи 
будуть регулюватися федеральним урядом на всій території країни, а не тільки постановами про запобігання 
поширенню коронавірусу федеральних земель.

Станом на: 3 лютого 2023 р.
Уся інформація представлена на  Baden-Württemberg.de 


