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กรณีประชาชนไทยตองการความชวยเหลือเรงดวน สามารถติดตอ 

Hotline สถานกงสลุใหญ ณ นครมวินิก หมายเลข 0152-02125038 

ผูที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 สามารถติดตอ 

Hotline กระทรวงสาธารณสุขสหพันธฯ หมายเลข 116117 

Hotline กระทรวงสาธารณสุขฯ รัฐไบเอิรน หมายเลข 09131-6808 5101 

Hotline กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก หมายเลข 0711-904 39555 
 

ยอดผูติดเชื้อไวรัสฯ 

ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ นครมิวนิก 

รวม 164,678 คน / รักษาหาย 123,854 คน 

 

รัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก (26 ต.ค.) 
ผูติดเชื้อ 70,892 คน 
เสียชีวติ 1,977 คน 

รักษาหาย 52,214 คน 

 
 
 
 

 

รัฐไบเอิรน (27 ต.ค.) 
ผูติดเชื้อ 93,786 คน 
เสียชีวติ 2,756 คน 

รักษาหาย 71,640 คน 

สถานะวันที่ 27 ตุลาคม 2563 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิม่เติมได้ที่ Website สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก 

www.thaiconsulate.de 

ฝาฝนมีโทษปรับสูงสุด 25,000€  

 

พัฒนาการลาสุด 
ระดับสหพันธฯ  
เมื่อวันท่ี 14 ต.ค. 63 นาง Angela Merkel นรม. สหพันธฯ ไดประชุมทางไกลกับมุขมนตรีท้ัง 16 รัฐฯ มีมติในประเด็นสำคัญดังนี้:  
 ใหประชาชนชวยกันปฏิบัติตามกฎดานสุขอนามัยดังตอไปนี้อยางเครงครัด: เวนระยะหางอยางนอย 1.5 ม. สวมหนากากอนามัยในพื้นท่ีท่ีรัฐกำหนด  ใช Corona-Warn-App ในท่ีท่ีมีผูคนหนาแนน เปดหนาตางระบายอากาศในหองตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ  
 หากเมือง/เขตปกครองใดมียอดผูติดเชื้อใหมมากกวา 35 คน ตอจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะตองดำเนินมาตรการดังตอไปนี:้ บังคับใสหนากากอนามัยในท่ีสาธารณะท่ีมักจะมีผูคนหนาแนน ลดจำนวนผูเขารวมงานฉลองสวนตัว (ท้ังท่ีเปนญาติและไมใชญาติ)  

ในสถานท่ีกลางแจงไมเกิน 25 คน และในท่ีพำนักสวนตัวไมเกิน 15 คน จำกัดเวลาเปดทำการของรานอาหาร และเพิ่มกำลัง จนท. ตรวจตราความเรียบรอย  
 หากเมือง/เขตปกครองใดมียอดผูติดเชื้อใหมมากกวา 50 คน ตอจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะตองดำเนินมาตรการดังตอไปนี:้ กำหนดพื้นท่ีบังคับใสหนากากอนามัยในท่ีสาธารณะเพิ่มเติม อนุญาตใหพบปะกบัใหบุคคลท่ีเปนญาติและไมใชญาติในท่ีสาธารณะไดไมเกิน 10 คน 

จำกัดจำนวนผูเขารวมงานฉลองสวนตัว โดยหากจัดงานในสถานท่ีกลางแจงจะอนุญาตใหบุคคลท่ีท้ังท่ีเปนญาติและไมใชญาติเขารวมงานไดไมเกิน 10 คน แตหากจัดในท่ีพำนักสวนตัวจะอนุญาตใหเฉพาะบุคคลท่ีเปนญาติหรือสองครอบครัวท่ีไมใชญาติเขารวมงานไดไมเกิน 10 คน  
จำกัดเวลาเปดทำการของรานอาหารไมเกิน 23.00 น. และกำหนดชวงเวลาการจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   

 รัฐบาลสหพันธฯ ขอความรวมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง หรือเดินทางออกจากเมืองหรือเขตปกครองท่ีเปนพื้นท่ีเสี่ยง (มียอดผูติดเชื้อใหมมากกวา 50 คน ตอจำนวนประชากร 100,000 คนภายใน 7 วัน) โดยไมจำเปน 

รัฐไบเอิรน (ตามแถลงการณมาตรการปองกันการแพรระบาดลาสุด ณ วันที่ 16 ต.ค. 63)   
 การสัญจร/ปฏิสัมพันธ: อนุญาตใหสองครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะกันในท่ีสาธารณะได หรือ หลายครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะกันในท่ีสาธารณะไดไมเกิน 10 คน และอนุญาตใหพบปะในท่ีพำนักสวนตัวไดไมจำกัดจำนวนคนและรูปแบบความสัมพันธ แตจะตองพิจารณา 
ขนาดของพื้นท่ีและการเวนระยะหางอยางเหมาะสม แตหากเมืองหรือเขตปกครองใดท่ีมียอดผูติดเชื้อใหมมากกวา 50 คน ตอจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะอนุญาตใหสองครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะกันในท่ีสาธารณะและท่ีพำนักสวนตัวได หรือ หลายครอบครัว  
(ท่ีไมใชญาติ) พบปะกันในท่ีสาธารณะและท่ีพำนักสวนตัวไดไมเกิน 5 คน อนุญาตใหทำบารบีคิว (Grillen) ในท่ีสาธารณะได ท้ังนี้ เฉพาะในพื้นท่ีท่ีเทศบาลเมืองตาง ๆ อนุญาต โดยตองเวนระยะหาง และปฏิบัติตามกฎดานสุขอนามัย สำหรับการฉลองในท่ีสาธารณะยังคงหามเชนเดิม 
 การพักผอนหยอนใจ: อนุญาตใหเปดสนามเด็กเลน สนามฟุตบอล และใหมีการเลนกีฬาประเภทบุคคลแบบมีระยะหางได รวมท้ังอนุญาตใหเปดสวนสัตว สวนพฤกษศาสตร หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลปะ โดยมีการเวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร ตองสวมหนากากอนามัย  
และรักษาอัตราสวน 1 คนตอ 10 ตร.ม. อนุญาตใหเปดทำการสถานท่ีทองเท่ียวแบบกลางแจง เชน สวนสนุก ปราสาทตาง ๆ และสระวายน้ำ/ สวนน้ำ/ ศูนย Wellness ท้ังในรมและกลางแจงได โดยรวมถึงสระวายน้ำของโรงแรมและรีสอรทเพื่อสุขภาพตาง ๆ อนุญาตใหฝกซอมกีฬา
เปนกลุมไดไมจำกัดจำนวนคน (ยกเวนกีฬาตอสูจะจำกัดไมเกินกลุมละ 20 คน) และโรงเรียนสอนเตนรำเปดทำการได แตใหเตนคนเดียวหรือเตนกับคูเตนท่ีเปนสมาชิกในครอบครัว อนุญาตใหเปดทำการฟตเนสสตูดิโอได รวมท้ังอนุญาตใหจัดการแขงขันกีฬา (Wettkampf) ในรมไดโดยจำกัด
ผูเขารวมไมเกิน 200 คน กรณีมีการจัดพื้นท่ี/ เวนระยะหางชัดเจน และไมเกิน 100 คน กรณีไมมีการจัดพื้นท่ี/ เวนระยะหางชัดเจน อนุญาตใหมีผูชมการแขงขันกีฬาของนักกีฬามืออาชีพระดับสหพันธฯ ไดในสัดสวน 20% ของท่ีนั่งในสนามท้ังหมด 
 การเยี่ยมผูปวย/คนชรา/คนพิการ: อนุญาตใหเย่ียมผูปวยท่ี รพ./ คลินิก/ บานพักคนชรา/ บานพักคนพิการ ไดภายใตขอจำกัด โดยตองสวมหนากากอนามัยและเวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร แตหากเมืองหรือเขตปกครองใดท่ีมียอดผูติดเชื้อใหมมากกวา 50 คน ตอจำนวน
ประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะอนุญาตใหมีผูเขาเย่ียมผูปวยท่ี รพ./ คลินิก/ บานพักคนชรา/ บานพักคนพิการ ไดเพียง 1 คนตอวัน  
 การเปดรานคา/บริการ: อนุญาตใหรานคาปลีกและบริการตาง ๆ รวมถึงรานนวดท้ังท่ีมีและไมมีบริการดานสปาหรือ Wellness เปดทำการได โดยลูกคาจะตองสวมหนากากอนามัย เวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร และรานคาจะตองจำกัดจำนวนลูกคา 1 คนตอ 10 ตร.ม.  
อนุญาตใหเปดตลาดนัดกลางแจง (Handwerkermärkte/ Töpfermärkte/ Flohmärkte) ได โดยตองเวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร และบังคับใสหนากากอนามัย 
 รานอาหาร: อนุญาตใหเปดบริการสวนรับประทานอาหารท้ังภายในและภายนอกรานไดจนถึงเวลา 23.00 น. และจะตองปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด เชน สามารถนั่งทานดวยกันไดไมเกินสองครอบครัว และตองใสหนากากอนามัยทุกคร้ังเมื่อลุกออกจากโตะ เปนตน  
อนุญาตใหรานท่ีเนนจำหนายเคร่ืองด่ืม (Schankwirtschaft) เชน โรงเบียร คลับ Kneipe เปดทำการภายใตการบรรเลงดนตรีได ท้ังนี้ ยังไมอนุญาตใหเปดบริการพื้นท่ีสำหรับเตนรำ สำหรับเมืองหรือเขตปกครองใดท่ีมียอดผูติดเชื้อใหมมากกวา 35 คน ตอจำนวนประชากร 100,000 คน 
ภายใน 7 วัน จะบังคับใหจำกัดเวลาเปดรานอาหาร และใหบังคับใชมาตรการหามจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล (Alkoholverbot) ในปมน้ำมนั และหามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในท่ีสาธารณะต้ังแต 23.00 น. แตหากเมืองหรือเขตปกครองใดท่ีมียอดผูติดเชื้อใหมเพิ่มข้ึนเปน 50 คน  
ตอจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะตองเพิ่มความเขมงวดโดยกระชับเวลาหามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในท่ีสาธารณะต้ังแต 22.00 น.  
 โรงแรม/ บริการที่พักตาง ๆ: อนุญาตใหเปดบริการได โดยยังบังคับใชมาตรการจำกัดการปฏิสัมพนัธ การเวนระยะหาง และการบังคับใสหนากากอนามัยในพืน้ท่ีสวนกลางของโรงแรม/ท่ีพัก อนุญาตใหเปดใชสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีตองใชรวมกัน เชน ศูนย Wellness  
สระวายน้ำ และฟตเนส ได ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหโรงแรมรับแขกท่ีมาจากประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของ RKI และจากพื้นท่ีเสี่ยงภายในสหพันธฯ ตามท่ีรัฐบาลรัฐไบเอิรนกำหนด ยกเวนผูเขาพักมีผลการตรวจ Covid-19 เปนลบและไมเกิน 48 ชม. หรือมีเหตุผลจำเปนตามท่ีรัฐบาลกำหนด 
 การเปดสถานศึกษา: อนุญาตใหสถานศึกษาระดับต่ำกวาอุดมศึกษา เชน รร. อนุบาล รร. ประถม รร. มัธยม รร. อาชีวศึกษา เปดทำการไดตามปกติภายใตการปฏิบัติตามกฎดานสุขอนามัยท่ีรัฐฯ กำหนด และบังคับใหครู/นักเรียนต้ังแต 5. Klasse ข้ึนไปจะตองใสหนากากอนามัย 
ในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) อนุญาตใหเปดทำการเรียนการสอนไดแตผานระบบออนไลนเปนหลัก สวนวิชาท่ีตองทำการทดลองในหองปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบตอหนาได แตจำกัดผูเขาเรียนไมเกิน 30 คน 
อนุญาตใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเปดทำการเรียนการสอนภาคฤดูหนาวปการศึกษา 2020/21 (WS 2020/21) ไดภายใตขอจำกัด อนุญาตใหสถานศึกษา/ฝกอบรมสำหรับผูใหญ เชน โรงเรียนสอนภาษาและการบูรณาการ(Erwachsenenbildung / Volkhochschule)  
เปดทำการได  
 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา: อนุญาตใหทำไดแตตองไมเกิน 60 นาที หากประกอบพิธีกรรมกลางแจงจำกัดผูเขารวมไมเกิน 200 คน และตองเวนระยะหางระหวางกันอยางนอย 1.5 เมตร หากประกอบพิธีกรรมในสถานท่ีปดสามารถเขารวมไดตามจำนวนท่ีเหมาะสมกับ 
พื้นท่ี ท้ังนี้ ตองเวนระยะหางระหวางกันอยางนอย 1.5 เมตร และตองใสหนากากอนามัย  
 การจัดงาน: อนุญาตใหจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม เชน คอนเสิรต และการแสดงละครเวที รวมถึงการประชุมตาง ๆ และการเปดโรงภาพยนตรได โดยใหจำกัดจำนวนผูเขารวม ดังนี้ (1) กรณีมีการจัดท่ีนั่งตายตัว: ในสถานท่ีกลางแจงไมเกิน 400 คน และในสถานท่ีปดไมเกิน  
200 คน (2) กรณีไมมีการจัดท่ีนั่งตายตัว: ในสถานท่ีกลางแจงไมเกิน 200 คน และในสถานท่ีปดไมเกิน 100 คน สำหรับการจัดงานฉลองสวนตัว เชน งานแตงงาน งานศพ งานฉลองวันเกิด เปนตน จะจำกัดผูเขารวมงานในสถานท่ีปดไมเกิน 100 คน และในสถานท่ีกลางแจงไมเกิน 200 คน  
(แตหากเมืองหรือเขตปกครองใดท่ีมียอดผูติดเชื้อใหมมากกวา 35 คน ตอจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะจำกัดผูเขารวมงานไมเกิน 10 คน หรือไมเกิน 2 ครอบครัว หากเมืองหรือเขตปกครองใดท่ีมียอดผูติดเชื้อใหมมากกวา 50 คน ตอจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน  
7 วัน จะจำกัดผูเขารวมงานไมเกิน 5 คน หรือไมเกิน 2 ครอบครัว) อนุญาตใหจัดงานประชุม (Congress) ได แตจะตองมีการจัดท่ีนั่งตายตัว เวนระยะหาง และกำหนดจำนวนผูเขารวมในอัตรา 1 คน ตอพื้นท่ี 10 ตร.ม. การจัดงานขนาดใหญยังงดถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63   
 มาตรการบังคับใหใสหนากากอนามัย: บังคับใหบุคคลอายุ 6 ปข้ึนไปปกคลุมปากและจมูกในรานคา รถโดยสารสาธารณะ รถทัวรนำเท่ียว บนเคร่ืองบินและในอาคารผูโดยสาร โดยอาจใชหนากากผาธรรมดาหรือผาพันคอ ฝาฝนมีโทษปรับ 250 ยูโร สำหรับเมืองหรือ 
เขตปกครองใดท่ีมียอดผูติดเชื้อใหมมากกวา 35 คน ตอจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะบังคับใหใสหนากากอนามัยในท่ีสาธารณะท่ีมักจะมีผูคนหนาแนนเพิ่มเติมดวย  
 มาตรการกักตัวผูเดินทางเขาสหพันธฯ: ต้ังแต 16 มิ.ย. – 8 พ.ย. 63  ผูท่ีมีประวัติเคยไปอยูในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI (ปจจุบันไมรวมประเทศไทยแลว) ในชวง 14 วันกอนเดินทางเขารัฐไบเอิรน (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) จะตองกักตัวเองท่ีบานทันที  
14 วัน โดยจะตองโทรศัพทแจงสำนักงานเทศบาล (Kreisverwaltungsbehörde) ประจำเขตปกครองของตนใหทราบถึงการเดินทางมาถึง และรายงานอาการเปนระยะ 
 บริการตรวจหาเช้ือฟร:ี ประชาชนในรัฐไบเอิรนสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ สถานพยาบาลตาง ๆ ในรัฐฯ ไดฟรี (ท้ังมีอาการและไมมีอาการ)  
 มาตรการบังคับตรวจหาเช้ือ: รัฐไบเอิรนไดออกขอบังคับใหผูมีประวัติเคยไปอยูในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในชวง 14 วันกอนเดินทางเขารัฐไบเอิรน (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) ทุกคนจะตองรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทันทีท่ีทาอากาศยาน Munich/  
Nürnberg/ Memmingen หรือภายใน 72 ชม. ท่ีสถานพยาบาลตาง ๆ ท้ังนี้ เปนไปตามประกาศของรัฐบาลสหพันธ ยกเวน กรณีมีใบรับรองแพทยยืนยันผลการตรวจ Covid-19 เปนลบจากประเทศตนทางท่ีมีเกณฑตามท่ีสหพันธฯ กำหนด และอายุไมเกิน 48 ชม.  

 

 

 

 
 
 
 
รัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก (ตามแถลงการณมาตรการปองกันการแพรระบาดลาสุด ณ วันที่ 17 ต.ค. 63) 
 การสัญจร/ปฏิสัมพันธ: อนุญาตใหสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนญาติทางตรง เชน พอแม ปูยา ลูกหลาน หรือพี่นองสายเลือดเดียวกัน รวมถึงคูสมรสของสมาชิกในครอบครัว พบปะกันในท่ีพำนักสวนตัวและในท่ีสาธารณะไดไมจำกัดจำนวนคน อนุญาตใหสองครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) 
หรือ หลายครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะกันในท่ีพำนักสวนตัวและในท่ีสาธารณะไดไมเกิน 10 คน  
 การพักผอนหยอนใจ: อนุญาตใหเปดสถานท่ี/บริการตอไปนี้ได: พิพิธภัณฑ ศูนยจัดแสดงนิทรรศการ หอศิลปะ สวนสัตว สวนสนุก สถานท่ี Camping การพักแรมในรถบาน/เตนท/บังกะโล/ท่ีพักเด่ียวใหเชา สนามเด็กเลน สนามฟุตบอล และอนุญาตใหสามารถเลนกีฬาไดท้ังประเภทเด่ียว 
และประเภททีม โดยประเภททีมไดไมเกิน 20 คน ท้ังบนบกและทางน้ำ รวมถึงการจัดแขงขันกีฬาท่ัวไปท่ีมีผูเขารวมไมเกิน 500 คน และผูชมการแขงขันไมเกิน 500 คน ได โดยตองมีการจัดท่ีนั่งตายตัว อนุญาตใหมีผูชมการแขงขันกีฬาของนักกีฬามืออาชีพระดับสหพันธฯ ไดในสัดสวน 20% 
ของท่ีนั่งในสนามท้ังหมด อนุญาตใหเปดบริการการโดยสารทางเรือ รถทัวรนำเท่ียว ศูนยกีฬาท้ังในรมและกลางแจง เชน ฟตเนส และโรงเรียนสอนเตนรำ สระวายน้ำ/สวนน้ำท้ังในรมและกลางแจงได รวมถึงสถานบันเทิงเริงรมยประเภท Kneipen und Bars โดยตองเวนระยะหางและปฏิบัติ
ตามมาตรการอยางเครงครัด สำหรับสถานบันเทิงเริงรมยประเภท Clubs und Diskotheken ยังตองปดทำการ  
 การเยี่ยมผูปวย/คนชรา/คนพิการ: สามารถเขาเย่ียมผูปวยท่ี รพ./ คลินิก/ บานพักคนชรา/ บานพักคนพกิาร ไดภายใตขอจำกัด โดยตองสวมหนากากอนามัยและเวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร 
 การเปดรานคา/บริการ: อนุญาตใหเปดรานคาปลีกและบริการตางๆ ท้ังขนาดเล็กกวาหรือใหญกวา 800 ตร.ม. ได แตตองจำกัดจำนวนลูกคา 1 คนตอ 10 ตร.ม. รักษาระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร รานตัดผม รานดูแลรักษาเทา คลีนิกหมอฟน เปดทำการไดทันที รานทำผิวแทน
หรือบริการท่ีตองมีการสัมผัสตัวลูกคา เชน รานนวด รานเสริมสวย รานทำเล็บ รานรับสักและเจาะรางกาย คาสิโน เปดทำการได  
 รานอาหาร: เปดทำการได โดยสามารถนั่งทานคนเดียว หรือ นั่งทานกับสมาชิกในครอบครัวจากท่ีพักอาศัยเดียวกัน หรือ นั่งทานกับคนนอกครอบครัวไดอีก 1 ครอบครัว เทานั้น กรณีเปนหองอาหารสำหรับจัดเลี้ยงสวนตัวท่ีแยกออกจากหองอาหารสวนกลางสามารถนั่งทาน
ดวยกันไดหลายครอบครัว 
 โรงแรม/บริการที่พักตางๆ: เปดทำการได โดยตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันอยางเครงครัด ท้ังนี้ไมอนุญาตใหโรงแรมรับแขกท่ีมาจากพื้นท่ีเสี่ยงท่ีมีตัวเลขผูติดเชื้อมากกวา 50 คนตอประชากร 100,000 คน ยกเวนในกรณีท่ีแขกท่ีมาพักแสดงผลการตรวจ Covid-19 ท่ีเปนลบ 
และมีใบรับรองแพทยยืนยัน 
 การเปดสถานศึกษา: อนุญาตใหสถานดูแลเด็กเล็ก (Kindertagespflege/ Kita) และสถานศึกษาระดับต่ำกวาอุดมศึกษาเปดทำการเรียนการสอนไดตามปกติ โดยตองปฏิบัติตามกฏดานสุขอนามัย และในชัน้เรียนรองเพลงและดนตรีชนิดเคร่ืองเปา จะตองเวนระยะหางอยางนอย 
2 เมตร และมีระเบียบขอบังคับในการเขาเรียน หากกรณีเปนการเรียนทางไกล สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) ยังคงใหเนนการเรียนการสอนผานระบบออนไลนเปนหลัก สวนวิชาท่ีตองทำการทดลองในหองปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบ 
ตอหนาได โดยจะตองปฏิบัติตามกฎดานสุขอนามัยอยางเครงครัด 
 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา: สามารถทำได โดยตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันอยางเครงครัด 
 การจัดงาน: อนุญาตใหจัดงาน/กิจกรรมสาธารณะ/กจิกรรมอื่น ๆ ท่ีไมใชงานฉลองสวนตัวไดแตจำกัดผูเขารวมงานไมเกิน 100 คน ได อนุญาตใหจัดงานฉลองสวนตัว เชน งานฉลองวันเกิด/แตงงาน/พิธีศีลจุม (Taufe) ได โดยหากจัดในท่ีพักสวนบุคคลหรือหองจัดเลี้ยงจะอนุญาต
ใหญาติเขารวมไดโดยไมจำกัดจำนวนคน และบุคคลท่ีไมใชญาติเขารวมงานไดไมเกิน 10 คน งดจัดงานขนาดใหญจนถึง 31 ธ.ค. 63  
 มาตรการบังคับใหใสหนากากอนามัย: บังคับใหบุคคลอายุ 6 ปข้ึนไปปกคลุมปากและจมูกในรานคา รานอาหาร ในอาคารของสวนสนุกตาง ๆ และรถบัส/เรือ/รถไฟ/เคร่ืองบินโดยสาร ตลอดจนบริเวณชานชาลา และในอาคารผูโดยสารตาง ๆ รวมถึงพื้นท่ีสาธารณะท่ีมักจะมีผูคน 
หนาแนนตามสำนักงานปกครองสวนทองถ่ินกำหนด โดยอาจใชหนากากผาธรรมดาหรือผาพันคอ ฝาฝนมีโทษปรับอยางนอย 100 ยูโร 
 มาตรการกักตัวผูเดินทางเขาสหพันธฯ: ต้ังแต 15 ก.ค. 63 – 30 พ.ย. 63 ผูท่ีมีประวัติเคยไปอยูในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI (ปจจุบันไมรวมประเทศไทยแลว) ในชวง 14 วันกอนเดินทางเขารัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) จะตองกักตัวเองท่ี
บานทันที 14 วัน โดยจะตองโทรศัพทแจงสถานีตำรวจทองถ่ิน (Ortspolizeibehörde) ประจำเขตปกครองของตนใหทราบถึงการเดินทางมาถึง และรายงานอาการเปนระยะ 
 บริการตรวจหาเช้ือฟรี: ประชาชนในรัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรกท่ีมีประวัติเดินทางไปยังประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI สามารถขอรับบริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ไดฟรีท่ีสถานท่ีตอไปนี้: ทาอากาศยาน Stuttgart/ Karlsruhe Baden-Baden สถานีรถไฟ 
Karlsruhe Hbf/ Freiburg oder Basel Badischer Bahnhof/ Ulm Hbf/ Mannheim Hbf จุดผานแดนทางบก ไดแก ทางดวน A5 - Parkplatz Brachfeld Ost ทางดวน A81 – Parkplatz Räthisgraben และทางดวน A7 – Parkplatz St. Jakob สำหรับผูไมมีประวัติเดินทางไป
ยังประเทศพื้นท่ีเสี่ยงจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจเอง  
 มาตรการบังคับตรวจหาเช้ือ: รัฐบาลรัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรกไดออกขอบังคับใหผูมีประวัติเคยไปอยูในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในชวง 14 วันกอนเดินทางเขารัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) ทุกคนจะตองรับการตรวจหาเชื้อ Covid-
19 ทันทีท่ีทาอากาศยาน Stuttgart/ Bodensee-Airport Friedrichshafen/ Karlsruhe Baden-Baden หรือภายใน 72 ชม. ท่ีสถานพยาบาลตาง ๆ ท้ังนี้ เปนไปตามประกาศของรัฐบาลสหพนัธ ยกเวน กรณีมีใบรับรองแพทยยืนยันผลการตรวจ Covid-19 เปนลบจากประเทศตนทางท่ี
มีเกณฑตามท่ีสหพันธฯ กำหนด และอายุไมเกิน 48 ชม.  
 
 

นครมิวนิก ต้ังแต 12 – 27 ต.ค. 63: (1) ใหสองครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะกันในท่ีพำนกัสวนตัว/ท่ีสาธารณะ/รานอาหารได หรือ หลายครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะกันในท่ีพำนักสวนตัว/ท่ีสาธารณะ/รานอาหารไดไมเกิน 5 คน (2) อนุญาตใหมีผูเขารวมงานฉลองสวนตัว
ไดไมเกิน 25 คน สำหรับสถานท่ีปด และไมเกิน 50 คน สำหรับสถานท่ีกลางแจง โดยผูจัดงานจะตองจัดทำแผนดานสุขอนามัยสำหรับใหหนวยงานรัฐกรณีมีการรองขอดวย (3) ใหรานอาหาร/ปมน้ำมันงดจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแบบนำกลับต้ังแต 22.00 น. ของทุกวัน 
สำหรับเย็นวันศุกร – เชาวันอาทิตย ใหรานอาหารงดจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแบบนำกลับต้ังแต 21.00 น. เพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังหามไมใหประชาชนด่ืมแอลกอฮอลในท่ีสาธารณะดังตอไปนี้: Baldeplatz Gärtnerplatz Gerner Brücke Wedekindplatz ริมแมน้ำ Isar 
ชวงระหวางสะพาน Reichenbachbrücke และสะพาน Wittelsbacherbrücke ระหวาง 22.00 – 06.00 น. ของชวงเย็นวันศุกร – เชาวันอาทิตยดวย (4) ระหวางเวลา 09.00 – 23.00 น. บังคับใหใสหนากากอนามัยบริเวณทางเทาในยานเมืองเกา (Altstadt) ยานศูนยการคา 
Stachus Marienplatz ยานตลาด Viktualienmarkt และ Rindermarkt บริเวณ Sendlinger-Tor-Platz ถนน Rosental/ Sendlinger Straße/ Dienerstraße/ Schrammerstraße/ Landschaftstraße/ Schützenstraße เพิ่มเติม  
 

เมืองชตุททการท ต้ังแต 14 ต.ค. – 1 พ.ย. 63: (1) อนุญาตใหมีผูเขาชมการแขงขันฟุตบอลไดไมเกิน 200 คน (2) วันพฤหัส ศุกร และเสาร ต้ังแต 21.00 – 06.00 น. ใหรานอาหาร/ ซุปเปอรมารเก็ต/ ราน Kiosk งดจำหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแบบนำกลับ นอกจากนี้ ยังหาม

ไมใหประชาชนด่ืมแอลกอฮอลในท่ีสาธารณะตามเทศบาลเมืองชตุททการทกำหนด ระหวาง 23.00 – 06.00 น. ดวย (3) อนุญาตใหบุคคลท้ังท่ีเปนญาติและไมใชญาติเขารวมงานฉลองสวนตัวท่ีจัดในท่ีพำนักสวนตัวไดไมเกิน 10 คน แตหากจัดในหองเชาสำหรับจัดเลี้ยงอนุญาตให

มีผูเขารวมไดไมเกิน 25 คน (4) บังคับใหใสหนากากอนามัยในท่ีสาธารณะในเขต City Ring ของเมืองชตุททการทท้ังหมด บริเวณตลาดนัดสุดสัปดาห (Wochenmarkt) และระหวางการเขารวมงานสาธารณะตาง ๆ 


