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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 245,211 คน / รักษาหาย 159,659 คน 

 

รัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก (11 พ.ย.) 
ผูติดเชื้อ 107,646 คน 
เสียชีวติ 2,188 คน 

รักษาหาย 67,311 คน 
 
 
 

 

รัฐไบเอิรน (12 พ.ย.) 
ผูติดเชื้อ 145,074 คน 
เสียชีวติ 3,050 คน 

รักษาหาย 96,240 คน 

สถานะวันที่ 12 พฤศจกิายน 2563 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิม่เติมได้ที่ Website สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก 

www.thaiconsulate.de 

ฝาฝนมีโทษปรับสูงสุด 25,000€  

 

พัฒนาการลาสุด 
ระดับสหพันธฯ  
เมื่อวันท่ี 28 ต.ค. 63 นาง Angela Merkel นรม. สหพันธฯ ไดประชุมทางไกลกับมุขมนตรีท้ัง 16 รัฐฯ มีมติใหบังคับใชมาตรการดังตอไปนี้ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 ท่ัวสหพันธฯ และให นรม. สหพันธฯ และมุขมนตรีท้ัง 16 รัฐ  จัดประชุมหารือความคืบหนาทุกสองสัปดาห:   
(1) ใหประชาชนลดการปฏิสัมพันธท่ีไมจำเปนกับบุคคลตางครอบครัวใหไดมากท่ีสุด และปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางอยางเครงครัด (2) อนุญาตใหสองครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะในท่ีสาธารณะไดไมเกิน 10 คน (3) ใหงดการเดินทางสวนตัวท่ีไมจำเปน เชน การไปเย่ียมญาติ  
การไปทองเท่ียว และงดการเขาพักในโรงแรมหรือสถานบริการดานท่ีพักตาง ๆ ดวยเหตุผลดานการทองเท่ียว (4) ใหปดทำการสถานท่ีพักผอนหยอนใจตาง ๆ เชน โรงละคร โรงภาพยนตร สวนสนุก ฟตเนส ฯลฯ (5) ใหโรงเรียน/สถานศึกษา/สถานรับดูแลเด็กเปดทำการได โดยรัฐจะตองวางมาตรการ
ดานสุขอนามัย (6) ใหงดจัดงานสนุกสนานร่ืนเริงทุกรูปแบบ แตยังอนุญาตใหจัดงานแขงขันกีฬามืออาชีพแบบไมมีผูเขาชมได (7) ใหปดทำการรานอาหาร/บาร/คลับ/ดิสโกเธค/ผับ แตอนุญาตใหจำหนายอาหารแบบนำกลับได (8) ใหปดทำการสถานบริการดานรางกาย เชน รานนวด รานสัก  
แตสถานกายภาพบำบัด และรานทำผมยังเปดทำการได (9) ใหรานคาปลีกและรานคาสงเปดทำการไดภายใตการปฏิบัติตามกฎดานสุขอนามัย การควบคุมทางเขา-ออก และการจำกัดจำนวนลูกคาในอัตรา 1 คน ตอพื้นท่ี 10 ตร.ม. 
มาตรการกักตัวผูเดินทางเขาสหพันธฯ ต้ังแตวันที่ 8 พ.ย. 63 บุคคลท่ีมีประวัติเคยไปอยูในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในชวง 10 วัน (จากเดิม 14 วัน) กอนเดินทางเขาสหพันธฯ (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) จะตองกักตัวท่ีบานเปนเวลา 10 วัน (จากเดิม 14 วัน) ท้ังนี้ การ
กักตัวท่ีบานจะลดจำนวนวันลงได หากผูท่ีเดินทางไดทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในวันท่ี 5 วันนับต้ังแตเดินทางเขามาและมีผลเปนลบ นอกจากนี้ผูจะท่ีเดินทางเขามาจะตองทำการลงทะเบียนผานทางเวปไซต www.einreiseanmeldung.de และใหขอมูลเกี่ยวกับการพำนักในประเทศ
ดังกลาวในชวงระยะเวลา 10 วันท่ีผานมา ซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบจะตรวจสอบขอมูลกอนการเดินทางและอาจขอใหผูท่ีเดินทางแสดงหลักฐานรวมดวย หากผูเดินทางไมสามารถลงทะเบียนออนไลนได จะตองทำการลงทะเบียนทางแบบฟอรมและย่ืนเร่ืองกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ 
ตำรวจตรวจคนเขาเมืองท่ีชายแดนกอนเขามายังสหพันธฯ แบบฟอรมสามารถดาวนโหลดได ท่ีนี่ 

รัฐไบเอิรน (ตามแถลงการณมาตรการปองกันการแพรระบาดลาสุด ณ วันที่ 2 พ.ย. 63)   
 การสัญจร/ปฏิสัมพันธ: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะอนุญาตใหสองครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะในท่ีสาธารณะไดไมเกิน 10 คน ใหงดจัดงานสังสรรคทุกรูปแบบท้ังในท่ีพำนักสวนตัวแลในท่ีสาธารณะ ใหงดการเดินทางสวนตัว เชน การไปเย่ียมญาติ การไปทองเท่ียว รวมถึงการเขาพักใน
โรงแรมดวยเหตุผลดานการทองเท่ียว 
 การพักผอนหยอนใจ: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะใหปดทำการสถานท่ีพักผอนหยอนใจทุกประเภท เชน โรงละคร สถานท่ีจัดแสดงคอนเสิรต พิพิธภัณฑ สถานท่ีจัดแสดงสินคา โรงภาพยนตร สวนสนุก คาสิโน สถานบริการทางเพศ ศูนยฝกซอมกีฬา (ยกเวน กีฬาประเภทเด่ียว  
หรือเลนเปนคกับบุคคลในครอบครัวยังสามารถเปดได) สระวายน้ำ ศูนย Wellness ฟตเนส ฯลฯ  
 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: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะใหสถานบันเทิงเริงรมย เชน บาร คลับ ดิสโกเธค ผับ และรานอาหารปดทำการ ยกเวน การจำหนายอาหารแบบนำกลับ และงดจำหนายแอลกอฮอลต้ังแตเวลา 21.00 น.เปนตนไป  
 โรงแรม/ บริการที่พักตาง ๆ: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะไมอนุญาตใหโรงแรมรับแขกท่ีเขาพักดวยเหตุผลดานการทองเท่ียว 
 การเปดสถานศึกษา: อนุญาตใหสถานศึกษาระดับต่ำกวาอุดมศึกษา เชน รร. อนุบาล รร. ประถม รร. มัธยม รร. อาชีวศึกษา เปดทำการไดตามปกติภายใตการปฏิบัติตามกฎดานสุขอนามัยท่ีรัฐฯ กำหนด สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) อนุญาตให
เปดทำการเรียนการสอนไดแตผานระบบออนไลนเปนหลัก สวนวิชาท่ีตองทำการทดลองในหองปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบตอหนาได แตจำกัดผูเขาเรียนไมเกิน 30 คน อนุญาตใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเปดทำการเรียนการสอนภาคฤดูหนาวปการศึกษา 2020/21 
(WS 2020/21) ไดภายใตขอจำกัด อนุญาตใหสถานศึกษา/ฝกอบรมสำหรับผูใหญ เชน โรงเรียนสอนภาษาและการบูรณาการ(Erwachsenenbildung / Volkhochschule) เปดทำการได หลังจากเปดภาคเรียนต้ังแตวันท่ี 9 พ.ย. นักเรียนในทุกระดับชั้นและทุกประเภทโรงเรียนจะตอง
สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยูท่ีโรงเรียน 
 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา: อนุญาตใหทำไดแตตองไมเกิน 60 นาที หากประกอบพิธีกรรมกลางแจงจำกัดผูเขารวมไมเกิน 200 คน และตองเวนระยะหางระหวางกันอยางนอย 1.5 เมตร หากประกอบพิธีกรรมในสถานท่ีปดสามารถเขารวมไดตามจำนวนท่ีเหมาะสมกับ 
พื้นท่ี ท้ังนี้ ตองเวนระยะหางระหวางกันอยางนอย 1.5 เมตร และตองใสหนากากอนามัย  
 การจัดงาน: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะใหงดจัดงานสนุกสนานร่ืนเริงทุกรูปแบบ 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: ต้ังแตวันท่ี 9 พ.ย. – 30 พ.ย. บุคคลท่ีมีประวัติเคยไปอยูในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในชวง 10 วัน (จากเดิม 14 วัน) กอนเดินทางเขารัฐไบเอิรน (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) จะตองกักตัวท่ีบานเปนเวลา 10 วัน (จาก
เดิม 14 วัน) ท้ังนี้ การกักตัวท่ีบานจะลดลงจำนวนวันลงได หากผูท่ีเดินทางไดทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในวันท่ี 5 วันนับต้ังแตเดินทางเขามาและมีผลเปนลบ อยางไรก็ดี แมวาผลการตรวจจะเปนลบ ผูท่ีเดินทางจะตองไมมีอาการบงชี้ใดๆ รวมดวย เชน มีไข ไอ สูญเสีย
ความสามารถในการรับกลิ่นและรส เปนตน หากมีอาการ ขอยกเวนนี้จะไมมีผลบังคับใช และผูเดินทางจะตองติดตอแพทยท่ีทำการตรวจทันที  
 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 2 พ.ย. 63) 
 การสัญจร/ปฏิสัมพันธ: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะอนุญาตใหสองครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะในท่ีสาธารณะไดไมเกิน 10 คน ใหงดจัดงานสังสรรคทุกรูปแบบท้ังในท่ีพำนักสวนตัวแลในท่ีสาธารณะ ใหงดการเดินทางสวนตัว เชน การไปเย่ียมญาติ การไปทองเท่ียว รวมถึงการเขาพักใน
โรงแรมดวยเหตุผลดานการทองเท่ียว 
 การพักผอนหยอนใจ: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะใหปดทำการสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เชน โรงละคร สถานท่ีจัดแสดงคอนเสิรต พิพิธภัณฑ สถานท่ีจัดแสดงสินคา โรงภาพยนตร สวนสนุก คาสิโน สถานบริการทางเพศ ศูนยฝกซอมกีฬา (ยกเวน กีฬาประเภทเด่ียว หรือเลนเปนคูกับบุคคลใน
ครอบครัวยังสามารถเปดได) สระวายน้ำ ศูนย Wellness ฟตเนส ฯลฯ  
 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: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะใหสถานบันเทิงเริงรมย เชน บาร คลับ ดิสโกเธค ผับ และรานอาหารปดทำการ ยกเวน การจำหนายอาหารแบบนำกลับ และงดจำหนายแอลกอฮอลต้ังแตเวลา 21.00 น.เปนตนไป  
 โรงแรม/บริการที่พักตางๆ: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะไมอนุญาตใหโรงแรมรับแขกท่ีเขาพักดวยเหตุผลดานการทองเท่ียว 
 การเปดสถานศึกษา: อนุญาตใหสถานดูแลเด็กเล็ก (Kindertagespflege/ Kita) และสถานศึกษาระดับต่ำกวาอุดมศึกษาเปดทำการเรียนการสอนไดตามปกติ โดยตองปฏิบัติตามกฏดานสุขอนามัย และในชัน้เรียนรองเพลงและดนตรีชนิดเคร่ืองเปา จะตองเวนระยะหางอยางนอย 
2 เมตร และมีระเบียบขอบังคับในการเขาเรียน หากกรณีเปนการเรียนทางไกล สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) ยังคงใหเนนการเรียนการสอนผานระบบออนไลนเปนหลัก สวนวิชาท่ีตองทำการทดลองในหองปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบ 
ตอหนาได โดยจะตองปฏิบัติตามกฎดานสุขอนามัยอยางเครงครัด 
 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา: สามารถทำได โดยตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันอยางเครงครัด 
 การจัดงาน: ต้ังแต 2 – 30 พ.ย. 63 จะใหงดจัดงานสนุกสนานร่ืนเริงทุกรูปแบบ 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: ต้ังแตวันท่ี 8 พ.ย. – 30 พ.ย. บุคคลท่ีมีประวัติเคยไปอยูในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในชวง 10 วัน (จากเดิม 14 วัน) กอนเดินทางเขารัฐไบเอิรน (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) จะตองกักตัวท่ีบานเปนเวลา 10 วัน (จากเดิม 
14 วัน) ท้ังนี้ การกักตัวท่ีบานจะลดจำนวนวันลงได หากผูท่ีเดินทางไดทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในวันท่ี 5 วันนับต้ังแตเดินทางเขามาและมีผลการตรวจเปนลบ ท้ังนี้มีขอยกเวนในกรณีท่ีบุคคลเดินทางไปเย่ียมครอบครัว (ความสัมพันธเฉพาะพอแมและลกูเทานั้น) ซึ่งอยูในประเทศ
พื้นท่ีเสี่ยงไมเกิน 72 ช.ม. หรือบุคคลจากพื้นท่ีเสี่ยงเขามาเย่ียมครอบครัวในรัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรกไมเกิน 72 ช.ม.  หรือ เดินทางเนื่องจากเหตุผลเพื่อรับการรักษาทางการแพทยท่ีมีความจำเปน  
 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

      
 
 

นครมิวนิก  
(1) ต้ังแตวันท่ี 2 – 30 พ.ย. 63 จะใชมาตรการตามรัฐบาลรัฐไบเอิรนประกาศเปนหลัก (2) อนุญาตใหสองครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะในท่ีสาธารณะไดไมเกิน 10 คน (3) 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 (1) ต้ังแตวันท่ี 2 – 30 พ.ย. 63 จะใชมาตรการตามรัฐบาลรัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรกประกาศเปนหลัก (2)  จะอนุญาตใหสองครอบครัว (ท่ีไมใชญาติ) พบปะในท่ีสาธารณะไดไมเกิน 10 คน (3) บังคับใหใสหนากากอนามัยในท่ีสาธารณะในเขต City Ring ของ

เมืองชตุททการทท้ังหมด บริเวณตลาดนัดสุดสัปดาห (Wochenmarkt) และระหวางการเขารวมงานสาธารณะตาง ๆ  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlage_2_Ersatzmitteilung.pdf

