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กรณีประชาชนไทยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อ 

Hotline สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หมายเลข 0152-02125038 

ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 สามารถติดต่อ 

Hotline กระทรวงสาธารณสุขสหพันธ์ฯ หมายเลข 116117 

Hotline กระทรวงสาธารณสุขฯ รัฐไบเอิร์น หมายเลข 09131-6808 5101 

Hotline กระทรวงสังคมฯ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก หมายเลข 0711-904 39555 
 

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฯ 

ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก 

รวม 321,163 คน / รักษาหาย 214,750 คน 

 

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (23 พ.ย.) 
ผู้ติดเชื้อ 134,819 คน 
เสียชีวติ 2,496 คน 

รักษาหาย 87,910 คน 
 
 
 

 

รัฐไบเอิร์น (24 พ.ย.) 
ผู้ติดเชื้อ 186,344 คน 
เสียชีวติ 3,513 คน 

รักษาหาย 126,840 คน 

สถานะวันที่ 24 พฤศจกิายน 2563 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิม่เติมได้ท่ี Website สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก 
www.thaiconsulate.de 

ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 25,000€  
 

พัฒนาการล่าสุด 
ระดับสหพันธ์ฯ  
เมื่อวันท่ี 28 ต.ค. 63 นาง Angela Merkel นรม. สหพันธ์ฯ ได้ประชุมทางไกลกับมุขมนตรีท้ัง 16 รัฐฯ มีมติให้บังคับใช้มาตรการดังต่อไปนี้ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 ท่ัวสหพันธ์ฯ และให้ นรม. สหพันธ์ฯ และมุขมนตรีท้ัง 16 รัฐ  จัดประชุมหารือความคืบหน้าทุกสองสัปดาห์:   
(1) ให้ประชาชนลดการปฏิสัมพันธ์ท่ีไม่จำเป็นกับบุคคลต่างครอบครัวให้ได้มากท่ีสุด และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด (2) อนุญาตให้สองครอบครัว (ท่ีไม่ใช่ญาติ) พบปะในท่ีสาธารณะได้ไม่เกิน 10 คน (3) ให้งดการเดินทางส่วนตัวท่ีไม่จำเป็น เช่น การไปเยี่ยมญาติ  
การไปท่องเท่ียว และงดการเข้าพักในโรงแรมหรือสถานบริการด้านท่ีพักต่าง ๆ ด้วยเหตุผลด้านการท่องเท่ียว (4) ให้ปิดทำการสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ เช่น โรงละคร โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ฟิตเนส ฯลฯ (5) ให้โรงเรียน/สถานศึกษา/สถานรับดูแลเด็กเปิดทำการได้ โดยรัฐจะต้องวางมาตรการ
ด้านสุขอนามัย (6) ให้งดจัดงานสนุกสนานรื่นเริงทุกรูปแบบ แต่ยังอนุญาตให้จัดงานแข่งขันกีฬามืออาชีพแบบไม่มีผู้เข้าชมได้ (7) ให้ปิดทำการร้านอาหาร/บาร์/คลับ/ดิสโก้เธค/ผับ แต่อนุญาตให้จำหน่ายอาหารแบบนำกลับได้ (8) ให้ปิดทำการสถานบริการด้านร่างกาย เช่น ร้านนวด ร้านสัก  
แต่สถานกายภาพบำบัด และร้านทำผมยังเปิดทำการได้ (9) ให้ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเปิดทำการได้ภายใต้การปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัย การควบคุมทางเข้า-ออก และการจำกัดจำนวนลูกค้าในอัตรา 1 คน ต่อพื้นท่ี 10 ตร.ม. 
มาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 8 พ.ย. 63 บุคคลท่ีมีประวัติเคยไปอยู่ในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในช่วง 10 วัน (จากเดิม 14 วัน) ก่อนเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) จะต้องกักตัวท่ีบ้านเป็นเวลา 10 วัน (จากเดิม 14 วัน) ท้ังนี้  
การกักตัวท่ีบ้านจะลดจำนวนวันลงได้ หากผู้ท่ีเดินทางได้ทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในวันท่ี 5 วันนับต้ังแต่เดินทางเข้ามาและมีผลเป็นลบ นอกจากนี้ผู้จะท่ีเดินทางเข้ามาจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านทางเวปไซต์ www.einreiseanmeldung.de และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพำนักในประเทศ
ดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 10 วันท่ีผ่านมา ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางและอาจขอให้ผู้ท่ีเดินทางแสดงหลักฐานร่วมด้วย หากผู้เดินทางไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ จะต้องทำการลงทะเบียนทางแบบฟอร์มและยื่นเรื่องกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ 
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่ีชายแดนก่อนเข้ามายังสหพันธ์ฯ แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ ท่ีนี่ 
เม่ือวันที่ 16 พ.ย. นาง Angela Merkel นรม. สหพันธ์ฯ ได้ประชุมร่วมกับมุขมนตรีท้ัง 16 รัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเดิม ณ 2 พ.ย. 63 ท้ังนี้ สหพันธ์ฯ และรัฐต่างๆ มีมติร่วมกันโดยสรุป ดังนี้ (1) ขอความร่วมมือให้ลดการพบปะระหว่างบุคคลลงให้น้อยท่ีสุด 
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ งดใช้รถโดยสารสาธารณะหากไม่จำเป็น งดการเดินทางท่องเท่ียวท่ีต้องโดยสารรถสาธารณะ รวมท้ังงดจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองใดๆ การเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผู้เข้าเยี่ยมจะต้องไม่มีอาการป่วยใดๆ และไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงมาก่อนหน้า (2) ให้โรงเรยีนทุกประเภทเปิด 
การเรียนการสอนเช่นเดิม โดยปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดท่ีสุด (3) ต้ังแต่เดือน ธ.ค. ประชาชนท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย จะได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยชนิด FFP2 โดยสามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้คนละ 15 ชิ้นในราคาถูก (4) ขอความร่วมมือให้ประชาชน 
ดาวน์โหลด Corona-Warn-App เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มเติม AHA+A+L  (การเว้นระยะห่าง-Abstand, มาตรการสุขอนามัย-Hygienemaßnahmen, การใส่หน้าการอนามัยในชีวิตประจำวัน-Alltagsmasken, Corona-Warn-App และ การระบายอากาศ-Lüften) 

รัฐไบเอิร์น (ตามแถลงการณ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดล่าสุด ณ วันที่ 2 พ.ย. 63)   
❖ การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะอนุญาตให้สองครอบครัว (ท่ีไม่ใช่ญาติ) พบปะในท่ีพำนักส่วนตัวและท่ีสาธารณะได้ไม่เกิน 10 คน ให้งดจัดงานสังสรรค์ทุกรูปแบบท้ังในท่ีพำนักส่วนตัวและในท่ีสาธารณะ ให้งดการเดินทางส่วนตัว เช่น การไปเย่ียมญาติ การไปท่องเท่ียว 
รวมถึงการเข้าพักในโรงแรมด้วยเหตุผลด้านการท่องเท่ียว 
❖ การพักผ่อนหย่อนใจ: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะให้ปิดทำการสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจทุกประเภท เช่น โรงละคร สถานท่ีจัดแสดงคอนเสิร์ต พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีจัดแสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ สวนสนุก คาสิโน สถานบริการทางเพศ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬา (ยกเว้น กีฬาประเภทเด่ียว  
หรือเล่นเป็นคกับบุคคลในครอบครัวยังสามารถเปิดได้) สระว่ายน้ำ ศูนย์ Wellness ฟิตเนส ฯลฯ  
❖ การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ: อนุญาตให้เยี่ยมผู้ป่วยท่ี รพ./ คลินิก/ บ้านพักคนชรา/ บ้านพักคนพิการ ได้ภายใต้ข้อจำกัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร แต่หากเมืองหรือเขตปกครองใดท่ีมียอดผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 50 คน ต่อจำนวน
ประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะอนุญาตให้มีผู้เข้าเย่ียมผู้ป่วยท่ี รพ./ คลินิก/ บ้านพักคนชรา/ บ้านพักคนพิการ ได้เพียง 1 คนต่อวัน  
❖ การเปิดร้านค้า/บริการ: อนุญาตให้ร้านค้าปลีกและบริการต่าง ๆ รวมถึงร้านนวดท้ังท่ีมีและไม่มีบริการด้านสปาหรือ Wellness เปิดทำการได้ โดยลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และร้านค้าจะต้องจำกัดจำนวนลูกค้า 1 คนต่อ 10 ตร.ม.  
อนุญาตให้เปิดตลาดนัดกลางแจ้ง (Handwerkermärkte/ Töpfermärkte/ Flohmärkte) ได้ โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และบังคับใส่หน้ากากอนามัย 
❖ ร้านอาหาร: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะให้สถานบันเทิงเริงรมย์ เช่น บาร์ คลับ ดิสโก้เธค ผับ และร้านอาหารปิดทำการ ยกเว้น การจำหน่ายอาหารแบบนำกลับ และงดจำหนา่ยแอลกอฮอล์ต้ังแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  
❖ โรงแรม/ บริการที่พักต่าง ๆ: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะไม่อนุญาตให้โรงแรมรับแขกที่เข้าพักด้วยเหตุผลด้านการท่องเท่ียว 
❖ การเปิดสถานศึกษา: อนุญาตให้สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา เช่น รร. อนุบาล รร. ประถม รร. มัธยม รร. อาชีวศึกษา เปิดทำการได้ตามปกติภายใต้การปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัยท่ีรัฐฯ กำหนด สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) อนุญาตให้
เปิดทำการเรียนการสอนได้แต่ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ส่วนวิชาท่ีต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบต่อหน้าได้ แต่จำกัดผู้เข้าเรียนไม่เกิน 30 คน อนุญาตใหส้ถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูหนาวปีการศึกษา 2020/21 
(WS 2020/21) ได้ภายใต้ข้อจำกัด อนุญาตให้สถานศึกษา/ฝึกอบรมสำหรับผู้ใหญ่ เชน่ โรงเรียนสอนภาษาและการบูรณาการ(Erwachsenenbildung / Volkhochschule) เปิดทำการได้ หลังจากเปิดภาคเรียนต้ังแต่วันท่ี 9 พ.ย. นักเรียนในทุกระดับชั้นและทุกประเภทโรงเรียนจะต้อง
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ท่ีโรงเรียน 
❖ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา: อนุญาตให้ทำได้แต่ต้องไม่เกิน 60 นาที หากประกอบพิธีกรรมกลางแจ้งจำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 200 คน และต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร หากประกอบพิธีกรรมในสถานท่ีปิดสามารถเข้าร่วมได้ตามจำนวนท่ีเหมาะสมกับ 
พื้นท่ี ท้ังนี้ ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันอยา่งน้อย 1.5 เมตร และต้องใส่หน้ากากอนามัย  
❖ การจัดงาน: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะให้งดจัดงานสนุกสนานรืน่เริงทุกรูปแบบ การจัดงานขนาดใหญ่ยังงดถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63   
❖ มาตรการบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย: บังคับให้บุคคลอายุ 6 ปีข้ึนไปปกคลุมปากและจมูกในร้านค้า รถโดยสารสาธารณะ รถทัวร์นำเท่ียว บนเครื่องบินและในอาคารผู้โดยสาร โดยอาจใช้หน้ากากผ้าธรรมดาหรือผา้พันคอ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 250 ยูโร สำหรับเมืองหรือ 
เขตปกครองใดท่ีมียอดผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 35 คน ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน ภายใน 7 วัน จะบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในท่ีสาธารณะท่ีมักจะมีผู้คนหนาแน่นเพิ่มเติมด้วย  
❖ มาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าสหพันธ์ฯ: ต้ังแต่วันท่ี 9 พ.ย. – 30 พ.ย. บุคคลท่ีมีประวัติเคยไปอยู่ในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในช่วง 10 วัน (จากเดิม 14 วัน) ก่อนเดินทางเข้ารัฐไบเอิร์น (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) จะต้องกักตัวท่ีบ้านเป็นเวลา 10 วัน (จาก
เดิม 14 วัน) ท้ังนี้ การกักตัวท่ีบ้านจะลดลงจำนวนวันลงได้ หากผู้ท่ีเดินทางได้ทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในวันท่ี 5 วันนับต้ังแต่เดินทางเข้ามาและมีผลเป็นลบ อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลการตรวจจะเป็นลบ ผู้ท่ีเดินทางจะต้องไม่มีอาการบ่งชี้ใดๆ ร่วมด้วย เช่น มีไข้ ไอ สูญเสีย
ความสามารถในการรับกลิ่นและรส เป็นต้น หากมีอาการ ข้อยกเว้นนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ และผู้เดินทางจะต้องติดต่อแพทย์ท่ีทำการตรวจทันที  
❖ บริการตรวจหาเชื้อฟรี: ประชาชนในรัฐไบเอิร์นสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ในรัฐฯ ได้ฟรี (ท้ังมีอาการและไม่มีอาการ)  
❖ มาตรการบังคับตรวจหาเชื้อ: รัฐไบเอิร์นได้ออกข้อบังคับให้ผู้มีประวัติเคยไปอยู่ในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้ารัฐไบเอิร์น (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) ทุกคนจะต้องรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทันทีท่ีท่าอากาศยาน Munich/  
Nürnberg/ Memmingen หรือภายใน 72 ชม. ท่ีสถานพยาบาลต่าง ๆ ท้ังนี้ เป็นไปตามประกาศของรัฐบาลสหพันธ์ ยกเว้น กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจ Covid-19 เป็นลบจากประเทศต้นทางท่ีมีเกณฑ์ตามท่ีสหพันธ์ฯ กำหนด และอายุไม่เกิน 48 ชม.  

รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (ตามแถลงการณม์าตรการป้องกันการแพร่ระบาดล่าสุด ณ วันที่ 2 พ.ย. 63) 
❖ การสัญจร/ปฏิสัมพันธ์: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะอนุญาตให้สองครอบครัว (ท่ีไม่ใช่ญาติ) พบปะในท่ีสาธารณะได้ไม่เกิน 10 คน ให้งดจัดงานสังสรรค์ทุกรูปแบบท้ังในท่ีพำนักส่วนตัวและในท่ีสาธารณะ ให้งดการเดินทางส่วนตัว เช่น การไปเยี่ยมญาติ การไปท่องเท่ียว รวมถึงการเข้าพัก 
ในโรงแรมด้วยเหตุผลด้านการท่องเท่ียว 
❖ การพักผ่อนหย่อนใจ: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะให้ปิดทำการสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เช่น โรงละคร สถานท่ีจัดแสดงคอนเสิร์ต พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีจัดแสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ สวนสนุก คาสิโน สถานบริการทางเพศ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬา (ยกเว้น กีฬาประเภทเด่ียว หรือเล่นเป็นคู่กับบุคคล 
ในครอบครัวยังสามารถเปิดได้) สระว่ายน้ำ ศูนย์ Wellness ฟิตเนส ฯลฯ  
❖ การเยี่ยมผู้ป่วย/คนชรา/คนพิการ: สามารถเข้าเย่ียมผู้ป่วยท่ี รพ./ คลินิก/ บ้านพักคนชรา/ บ้านพักคนพกิาร ได้ภายใต้ข้อจำกัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร 
❖ การเปิดร้านค้า/บริการ: อนุญาตใหเ้ปิดร้านค้าปลีกและบริการต่างๆ ท้ังขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า 800 ตร.ม. ได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนลูกค้า 1 คนต่อ 10 ตร.ม. รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ร้านตัดผม ร้านดูแลรักษาเท้า คลีนิกหมอฟัน เปิดทำการได้ทันที ร้านทำผิวแทน
หรือบริการท่ีต้องมีการสัมผัสตัวลูกค้า เช่น ร้านนวด ร้านเสริมสวย ร้านทำเล็บ ร้านรับสักและเจาะร่างกาย คาสิโน เปิดทำการได้  
❖ ร้านอาหาร: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะให้สถานบันเทิงเริงรมย์ เช่น บาร์ คลับ ดิสโก้เธค ผับ และร้านอาหารปิดทำการ ยกเว้น การจำหน่ายอาหารแบบนำกลับ และงดจำหนา่ยแอลกอฮอล์ต้ังแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  
❖ โรงแรม/บริการที่พักต่างๆ: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะไม่อนุญาตให้โรงแรมรับแขกที่เข้าพักด้วยเหตุผลด้านการท่องเท่ียว 
❖ การเปิดสถานศึกษา: อนุญาตใหส้ถานดูแลเด็กเล็ก (Kindertagespflege/ Kita) และสถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามกฏด้านสุขอนามัย และในชัน้เรียนร้องเพลงและดนตรีชนิดเครื่องเป่า จะต้องเว้นระยะหา่งอย่างน้อย 
2 เมตร และมีระเบียบข้อบังคับในการเข้าเรียน หากกรณีเป็นการเรียนทางไกล สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Hochschule/ Universität) ยังคงให้เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ส่วนวิชาท่ีต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการสามารถทำการเรียนการสอนแบบ 
ต่อหน้าได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 
❖ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา: สามารถทำได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด 
❖ การจัดงาน: ต้ังแต่ 2 – 30 พ.ย. 63 จะให้งดจัดงานสนุกสนานรืน่เริงทุกรูปแบบ งดจัดงานขนาดใหญ่จนถึง 31 ธ.ค. 63  
❖ มาตรการบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย: บังคับให้บุคคลอายุ 6 ปีข้ึนไปปกคลุมปากและจมูกในร้านค้า ร้านอาหาร ในอาคารของสวนสนุกต่าง ๆ และรถบัส/เรือ/รถไฟ/เครื่องบินโดยสาร ตลอดจนบริเวณชานชาลา และในอาคารผู้โดยสารต่าง ๆ รวมถึงพื้นท่ีสาธารณะท่ีมักจะมีผู้คน 
หนาแน่นตามสำนักงานปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนด โดยอาจใช้หน้ากากผ้าธรรมดาหรือผ้าพันคอ ฝ่าฝืนมีโทษปรับอย่างน้อย 100 ยูโร 
❖ มาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าสหพันธ์ฯ: ต้ังแต่วันท่ี 8 พ.ย. – 30 พ.ย. 63 บุคคลท่ีมีประวัติเคยไปอยู่ในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในช่วง 10 วัน (จากเดิม 14 วัน) ก่อนเดินทางเข้ารัฐไบเอิร์น (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) จะต้องกักตัวท่ีบ้านเป็นเวลา 10 วัน (จาก
เดิม 14 วัน) ท้ังนี้ การกักตัวท่ีบ้านจะลดจำนวนวนัลงได้ หากผู้ท่ีเดินทางได้ทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในวันท่ี 5 วันนับต้ังแต่เดินทางเข้ามาและมีผลการตรวจเป็นลบ ท้ังนี้มีข้อยกเว้นในกรณีที่บุคคลเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว (ความสัมพันธ์เฉพาะพ่อแม่และลูกเท่านั้น) ซึ่งอยู่ใน
ประเทศพื้นท่ีเสี่ยงไม่เกิน 72 ช.ม. หรือบุคคลจากพื้นท่ีเสี่ยงเข้ามาเย่ียมครอบครัวในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กไม่เกิน 72 ช.ม.  หรือ เดินทางเนื่องจากเหตุผลเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ท่ีมีความจำเป็น  
❖ บริการตรวจหาเชื้อฟรี: ประชาชนในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กท่ีมีประวัติเดินทางไปยังประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI สามารถขอรับบริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ได้ฟรท่ีีสถานท่ีต่อไปนี้: ท่าอากาศยาน Stuttgart/ Karlsruhe Baden-Baden สถานีรถไฟ 
Karlsruhe Hbf/ Freiburg oder Basel Badischer Bahnhof/ Ulm Hbf/ Mannheim Hbf จุดผ่านแดนทางบก ได้แก่ ทางด่วน A5 - Parkplatz Brachfeld Ost ทางด่วน A81 – Parkplatz Räthisgraben และทางด่วน A7 – Parkplatz St. Jakob สำหรับผู้ไม่มีประวัติเดินทางไป
ยังประเทศพื้นท่ีเสี่ยงจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง  
❖ มาตรการบังคับตรวจหาเชื้อ: รัฐบาลรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กได้ออกข้อบังคับให้ผู้มีประวัติเคยไปอยู่ในประเทศพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของสถาบัน RKI ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้ารัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (ท้ังทางบก/เรือ/อากาศ) ทุกคนจะต้องรับการตรวจหาเชื้อ Covid-
19 ทันทีท่ีท่าอากาศยาน Stuttgart/ Bodensee-Airport Friedrichshafen/ Karlsruhe Baden-Baden หรือภายใน 72 ชม. ท่ีสถานพยาบาลต่าง ๆ ท้ังนี้ เป็นไปตามประกาศของรัฐบาลสหพนัธ์ ยกเว้น กรณีมีใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจ Covid-19 เป็นลบจากประเทศต้นทางท่ี
มีเกณฑ์ตามท่ีสหพันธ์ฯ กำหนด และอายุไม่เกิน 48 ชม.  
 
 นครมิวนิก  

(1) ต้ังแต่วันท่ี 2 – 30 พ.ย. 63 จะใช้มาตรการตามรัฐบาลรัฐไบเอิร์นประกาศเป็นหลัก (2) อนุญาตให้สองครอบครัว (ท่ีไม่ใช่ญาติ) พบปะในที่พำนักส่วนตัวและในสาธารณะได้ไม่เกิน 10 คน (3) ระหว่างเวลา 09.00 – 23.00 น. บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยบริเวณทางเท้าในย่าน
เมืองเก่า (Altstadt) ย่านศูนย์การค้า Stachus Marienplatz ย่านตลาด Viktualienmarkt และ Rindermarkt บริเวณ Sendlinger-Tor-Platz ถนน Rosental/ Sendlinger Straße/ Dienerstraße/ Schrammerstraße/ Landschaftstraße/ Schützenstraße เพิ่มเติม  
 
 
 
 

เมืองชตุทท์การ์ท  

(1) ต้ังแต่วันท่ี 2 – 30 พ.ย. 63 จะใช้มาตรการตามรัฐบาลรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กประกาศเป็นหลัก (2)  จะอนุญาตให้สองครอบครัว (ท่ีไม่ใช่ญาติ) พบปะในท่ีพำนักส่วนตัวและในสาธารณะได้ไม่เกิน 10 คน (3) บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในท่ีสาธารณะในเขต City Ring 

ของเมืองชตุทท์การ์ทท้ังหมด บริเวณตลาดนัดสุดสัปดาห์ (Wochenmarkt) และระหว่างการเข้าร่วมงานสาธารณะต่าง ๆ  

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

