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Bawarski Dziennik Ministerialny 

BayMBl. 2020 nr 130,         24. marca 2020 r.  
 

 
 

2126-1-4-G 
 

Bawarskie rozporządzenie o tymczasowym ograniczeniu możliwości opuszczania domu z 
powodu pandemii koronawirusa 

 
z dnia 24. marca 2020 r. 

 
 
Zgodnie z § 32 zdanie 1 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) z dnia 20. lipca 2000 r. (BGBl. I s. 
1045), ostatnio zmienionej przez art. 1 ustawy z dnia 10. lutego 2020 r. (BGBl. I s. 148), w związku z § 9 pkt 5 
rozporządzenia o delegowaniu kompetencji (DelV) z dnia 28. stycznia 2014 r. (GVBl. s. 22, BayRS 103-2-V), 
ostatnio zmienionego w drodze rozporządzenia z dnia 13. stycznia 2020 r. (GVBl. s. 11), Bawarskie 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki wydaje rozporządzenie o następującym brzmieniu:  
 

§ 1 
Tymczasowe ograniczenie możliwości opuszczania domu z powodu pandemii koronawirusa 

 
(1) 1Każda osoba zobowiązana jest ograniczyć kontakty fizyczne i społeczne z innymi osobami spoza własnego 
gospodarstwa domowego do bezwzględnie niezbędnego minimum. 2Jeżeli to tylko możliwe, minimalny odstęp 
pomiędzy dwiema osobami powinien wynosić 1,5 m.  
 
(2) 1Zabronione jest prowadzenie wszelkiego rodzaju zakładów gastronomicznych. 2Zakaz ten nie dotyczy 
działalności opartej na odbiorze i dostawie posiłków „na wynos”.  
 
(3) Obowiązuje zakaz odwiedzin  
 
a) w szpitalach oraz placówkach opiekuńczych i rehabilitacyjnych, w których świadczona jest opieka medyczna 
porównywalna z opieką szpitalną (placówki wskazane w § 23 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o zapobieganiu chorobom 
zakaźnym – IfSG); zakazem tym nie są objęte oddziały położnicze i oddziały dziecięce w przypadku wizyt 
najbliższych członków rodziny oraz oddziały opieki paliatywnej i hospicja,  
 
b) w placówkach opieki pełnostacjonarnej zgodnie z § 71 ust. 2 jedenastej księgi Kodeksu Socjalnego (SGB 
XI),  
 
c) w placówkach dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu § 2 ust. 1 dziewiątej księgi Kodeksu Socjalnego 
(SGB IX), w których pomoc w zakresie integracji osób z niepełnosprawnością świadczona jest całodobowo,  
 
d) we wspólnotach mieszkaniowych, tworzonych przez osoby objęte opieką ambulatoryjną zgodnie z art. 2 ust. 
3 ustawy o warunkach opieki i mieszkania (PfleWoqG) na potrzeby realizacji intensywnej opieki pozaklinicznej 
(IntensivpflegeWGs), w których zgodnie z § 23 ust. 6a IfSG świadczone są usługi opieki ambulatoryjnej oraz  
 
e) w domach spokojnej starości i rezydencjach dla seniorów.  
 
(4) Opuszczanie własnego domu jest dozwolone wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.  
 
(5) Do uzasadnionych przypadków zalicza się w szczególności:  
 
a) wyjście z domu w celu wykonywania pracy zawodowej,  
 
b) wyjście z domu w celu skorzystania z usług opieki medycznej lub weterynaryjnej (np. wizyta lekarska, 
leczenie medyczne; krwiodawstwo jest wyraźnie dozwolone) oraz w celu odbycia wizyty u osób wykonujących  
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zawód poświęcony udzielaniu pomocy innym, o ile jest to pilnie potrzebne ze względów medycznych (np. 
wizyta u psychologa lub psychoterapeuty),  
 
c) wyjście z domu w celu zaopatrzenia się w przedmioty codziennej potrzeby (np. do sklepów spożywczych, 
sklepów z napojami, sklepów zoologicznych, w celu nadania listów i paczek, do aptek, drogerii, sklepów 
medycznych, optyków, protetyków słuchu, banków i bankomatów, na pocztę, stacje paliw, do warsztatów 
samochodowych, punktów czyszczenia i w celu złożenia dokumentów do głosowania listownego). Do 
codziennych potrzeb nie zalicza się innych usług, takich jak np. wizyta w salonie fryzjerskim,  
 
d) odwiedzanie partnerów życiowych, osób starszych, chorych lub osób z ograniczeniami (poza placówkami) 
oraz wykonywanie prawa do opieki nad dzieckiem w prywatnym zakresie,  
 
e) towarzyszenie osobom wymagającym pomocy i niepełnoletnim,  
 
f) towarzyszenie osobom umierającym oraz udział w pogrzebach w kręgu najbliższej rodziny,  
 
g) uprawianie sportu i przebywanie na świeżym powietrzu, jednak wyłącznie w odosobnieniu lub w 
towarzystwie członków własnego gospodarstwa domowego, bez możliwości tworzenia grup innego typu oraz  
 
h) czynności związane z opieką nad zwierzętami  
 
(6) 1Policja ma obowiązek kontrolować, czy nakaz ograniczenia możliwości wychodzenia z domu jest 
przestrzegany. 2W przypadku kontroli osoba kontrolowana musi w wiarygodny sposób przedstawić 
uzasadnione przyczyny wyjścia z domu.  
 
(7) Dalsze zarządzenia lokalnych urzędów ochrony zdrowia pozostają nienaruszone.  
 

§ 2 
Wejście w życie i zakończenie obowiązywania rozporządzenia 

 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 21. marca 2020 r. i przestaje obowiązywać z 
upływem 3. kwietnia 2020 r.  
 
Monachium, 24 marca 2020 r.  
 
 

Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
 

Melanie Huml, Minister 
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