
 

 

Ordonanță a Guvernului de Land cu privire la măsuri de protecție împotriva infectării 
și împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2 (Ordonanța Corona)1 

Din 1 aprilie 2022 

(în versiunea aflată în vigoare începând cu 2 mai 2022) 

Pe baza paragrafului 32 coroborat cu paragrafele 28 până la 31 și cu paragraful 54 din 

Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor (IfSG) din 20 iulie 2000 (Monitorul 
Oficial al Germaniei I pag. 1045), amendat cel mai recent prin articolul 4 al legii din 18 

martie 2022 (Monitorul Oficial al Germaniei I S. 473), se prevede: 

 

Paragraful 1 

Obiectiv 

Ordonanța servește la prevenirea răspândirii pandemiei de Coronavirus 2019 (COVID 19) 

și în mod special, la protecția vieții și a sănătății și la funcționalitatea sistemului de 

sănătate. În special, numărul de persoane spitalizate ca urmare a infectării cu COVID-19 
raportat la 100 000 de locuitori în termen de șapte zile este un criteriu esențial pentru 

măsurile de protecție. La evaluarea gradului de infectare sunt luați în considerare și alți 

indicatori, cum ar fi numărul diferențiat de noi infectări cu SARS-CoV-2 (Coronavirus) la 

100 000 de locuitori în termen de șapte zile, sub aspect epidemiologic, capacitatea 

disponibilă a secțiilor de terapie intensivă și numărul de persoane vaccinate împotriva 

COVID-19. În cazul unei înrăutățiri semnificative a situației epidemiologice, Guvernul de 

Land își rezervă dreptul, conform deciziilor parlamentare corespunzătoare, de a lua măsuri 

suplimentare în temeiul paragrafului 28a alineatul 8 din IfSG (Legea germană privind 
protejarea împotriva infecțiilor), în versiunea sa actuală.  

 

                                              

1 Versiune consolidată neoficială după intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului de Land pentru modificarea 
Ordonanței Corona din 26 aprilie 2022 (promulgată în regim de urgență conform paragrafului 2 din Legea privind 
promulgarea).  
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Paragraful 2 

Recomandări privind distanțarea socială, purtarea măștii și igiena 

În general, se recomandă menținerea unei distanțe sociale minime de 1,5 metri, o igienă 
adecvată, purtarea unei măști chirurgicale sau a unei măști de protecție respiratorie (FFP2 

sau similară) în spațiile publice închise și ventilarea periodică a spațiilor închise. 

 

Paragraful 3 

Obligativitatea de purtare a măștii 

(1) Subzistă obligativitatea de purtare a unei măști de protecție respiratorie sau a unei 

măști chirurgicale în 

1.  spațiile închise ale mijloacelor de transport în comun, pentru pasageri, dar și pentru 
controlori și personalul de service, precum și pentru conducătorii auto și personalul 

de control, atât timp cât există un contact fizic cu alte persoane ca urmare a acestei 

activități,  

2. clinici medicale,  

3. instituții și vehicule, precum și în locurile de utilizare a serviciilor de urgență și 

4. instituțiilor de asistență pentru persoanele fără adăpost. 

(2) Excepții de la obligativitatea de purtare a măștii sunt valabile: 

1. pentru copiii cu vârsta de până la șase ani împliniți, 

2. pentru persoane care pot demonstra în mod credibil faptul că pentru ele nu este 

posibilă sau acceptabilă purtarea unei măști medicale sau de protecție respiratorie 

din motive medicale, fiind necesar ca demonstrarea credibilă a motivelor medicale să 

fie efectuată de regulă printr-un certificat medical,  

3. dacă purtarea unei măști medicale sau a unei măști de protecție respiratorie este 

nerezonabilă sau imposibilă în situații particulare, din alte motive întemeiate și 

imperative similare sau  
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4. dacă există un alt fel de protecție, cel puțin echivalentă, pentru alte persoane. 

 

Paragraful 4 

Reglementarea accesului pentru forțele de intervenție 

Forțelor de intervenție ale Serviciului Pompieri, Serviciului de Ambulanță, Poliției și 

serviciilor din cadrul protecției civile le este permis în permanență accesul în instituțiile care 

fac obiectul unei reglementări de acces prin prezentarea unui rezultat negativ la un test, a 

unui certificat de vaccinare sau a unei dovezi de vindecare în conformitate cu prezenta 

ordonanță sau cu reglementările adoptate în temeiul prezentei ordonanțe, în măsura în 

care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei misiuni de intervenție. 

 

Paragraful 5 

Împuterniciri generale pentru emiterea de ordonanțe privind obligațiile de testare și de 

purtare a măștii 

(1) Se autorizează pentru stabilirea obligațiilor de a purta o mască de protecție respiratorie 

sau o mască chirurgicală pentru protecția împotriva infectării cu Coronavirus prin 

ordonanță, în conformitate cu paragraful 32 teza 2 din IfSG (Legea germană privind 

protejarea împotriva infecțiilor) 

1. Ministerul Afacerilor Sociale pentru funcționarea instituțiilor și întreprinderilor, în 
conformitate cu paragraful 23 alineatul 3 teza 1 punctele 1-5 și 11 din IfSG (Legea 

germană privind protejarea împotriva infecțiilor) și paragraful 36 alineatul 1 punctele 2 

și 7 din IfSG (Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor), pentru 

prevenirea necesară a unui pericol pentru persoanele, care prezintă un risc crescut 

de a dezvolta o formă gravă sau fatală a infectării cu Coronavirus 2019 (COVID-19) 

din cauza vârstei sau stării de sănătate, 

2. Ministerul Afacerilor Sociale pentru funcționarea instituțiilor și întreprinderilor, în 

conformitate cu paragraful 36, alineatul 1, punctul 3 din IfSG (Legea germană privind 
protejarea împotriva infecțiilor), 
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3. Ministerul Justiției pentru funcționarea instituțiilor în conformitate cu paragraful 36, 

alineatul 1, punctul 4 din IfSG (Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor). 

(2) Se autorizează pentru stabilirea obligației de a efectua testări cu privire la prezența unei 
infectării cu Coronavirus conform ordonanței, în conformitate cu paragraful 32 teza 2 din 

IfSG (Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor) 

1. Ministerul Afacerilor Sociale pentru funcționarea 

a) instituțiilor și întreprinderilor în conformitate cu paragraful 23 alineatul 3 teza 1 

punctele 1 și 11 din IfSG (Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor) 

și paragraful 36 alineatul 1 punctele 2 și 7 din IfSG (Legea germană privind 

protejarea împotriva infecțiilor) 

b) școlilor de îngrijire, școlilor pentru profesii din domeniul sănătății, școlilor pentru 
activități din serviciul de ambulanță și școlilor de specialitate pentru servicii 

sociale din sfera sa de responsabilitate, precum și locațiilor de specializare și 

formare continuă pentru profesii din domeniul îngrijirii și sănătății,  

c) instituțiilor psihiatrice de spitalizare fără consimțământ și altor departamente sau 

instituții, dacă și în măsura în care în acestea au loc șederi permanente cu 

privare de libertate, în special, spitale de psihiatrie, instituții de ocrotire a tinerilor 

și cămine de bătrâni, 

2. Ministerul Cultelor pentru funcționarea școlilor din sfera sa de responsabilitate, pentru 
ofertele de îngrijire fiabile ale școlii primare și ale instituțiilor de îngrijire pentru după-

masă, unităților after-school precum și unităților after-school din cadrul școlilor, 

creșelor, claselor pentru sprijinirea copiilor cu nevoi speciale din ciclul primar, 

grădinițelor din cadrul școlilor și centrelor de îngrijire de zi pentru copii și 

3. Ministerul Justiției pentru instituții în conformitate cu paragraful 36, alineatul 1, punctul 

4, precum și pentru închisori și centre de detenție. 
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Paragraful 6 

Împuterniciri speciale pentru emiterea de ordonanțe privind obligațiile de testare, de purtare 

a măștii și de respectare a igienei 

(1) în măsura în care Parlamentul landului, în conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 

teza 1 din IfSG (Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor), constată că există 

un risc concret de răspândire dinamică a infecției la nivel de land din cauza răspândirii 

epidemiei de Coronavirus 2019 (COVID-19), se aplică suplimentar împuternicirile 

menționate în următoarele alineate. 

(2) Ministerul Cultelor este împuternicit conform paragrafului 32 teza 2 din IfSG, să 

stabilească prin dispoziții legale pentru  

1. funcționarea școlilor din sfera sa de responsabilitate, pentru ofertele de îngrijire fiabile 
ale școlii primare și ale instituțiilor de îngrijire pentru după-masă, unităților after-

school precum și unităților after-school din cadrul școlilor, creșelor, claselor pentru 

sprijinirea copiilor cu nevoi speciale din ciclul primar, grădinițelor din cadrul școlilor, 

inclusiv din cadrul serviciilor de asistență în situații de urgență și 

2. organizarea de evenimente ale comunităților religioase, confesionale și ideologice, 

precum și manifestări în cazuri de deces 

combaterea răspândirii dinamice a infecției, cerințele privind purtarea măștii, dispunerea 

respectării unei distanțe sociale de 1,5 metri, obligații de efectuare a unui test și restricții 
asociate privind accesul și obligația de a stabili și a aplica concepte de igienă în 

conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 punctele de la 1 până la 4 din IfSG 

(Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor). 

(3) Ministerul Științelor este împuternicit conform paragrafului 32 teza 2 din IfSG ca, în 

acord cu Ministerul Afacerilor Sociale, să stabilească condiții și cerințe, în special 

specificații de igienă, pentru funcționarea 

1. instituțiilor de învățământ superior, academiilor conform Legii academiilor, bibliotecilor 

și arhivelor, 

2. uniunilor studențești și 
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3. instituțiilor de artă și de cultură, în situația în care nu sunt menționate la numărul 1, 

precum și a cinematografelor 

combaterea răspândirii dinamice a infecției, cerințele privind purtarea măștii, dispunerea 
respectării unei distanțe sociale de 1,5 metri, obligații de efectuare a unui test și restricții 

asociate privind accesul și obligația de a stabili și a aplica concepte de igienă în 

conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 punctele de la 1 până la 4 din IfSG 

(Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor). Teza 1 punctul 1 nu se aplică 

pentru instituția de învățământ superior pentru poliție Baden-Württemberg, inclusiv 

Comitetul de Educație al instituției de învățământ superior pentru poliție Baden-

Württemberg, pentru instituția de învățământ superior pentru administrarea justiției 

Schwetzingen și nici pentru Centrul de formare pentru sistemul penitenciar din Baden-
Württemberg. Pentru instituția de învățământ superior pentru poliție Baden-Württemberg, 

inclusiv sarcinile unui Comitet de Educație al instituției de învățământ superior pentru 

poliție Baden-Württemberg pot fi admise excepțiile de la această ordonanță, care sunt 

necesare pentru activitățile de instruire, studii și perfecționare și pentru pregătirea și 

susținerea examenelor, precum și pentru procedura de angajare și în vederea protecției 

împotriva unei răspândiri dinamice a infecției, pot fi stabilite obligativități de purtare a 

măștii, dispunerea păstrării unei distanțe sociale de 1,5 metri, obligativități de testare 

precum și restricționări asociate ale accesului, dar și obligativitatea de stabilire și aplicare a 
unor concepte de igienă, în conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 punctele de la 

1 până la 4 din IfSG (Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor). 

(4) Ministerul Afacerilor Sociale este împuternicit conform paragrafului 32 teza 2 IfSG, să 

stabilească prin dispoziții, condiții și cerințe, în special specificații de igienă, pentru 

funcționarea 

1. instituțiilor și întreprinderilor menționate la paragraful 23, alineatul 3, teza 1 și 

paragraful 36, alineatul 1, punctele 2, 3 și 7 din IfSG (Legea germană privind 

protejarea împotriva infecțiilor), care depășesc specificațiile paragrafului 5, 

2. ofertelor din domeniul activităților pentru copii și tineret, precum și a asistenței sociale 

pentru tineret conform paragrafelor 11 și 13 Codul Social German – Asistență pentru 

copii și tineri (SGB VIII), a celor pentru promovarea educării în familie conform 

paragrafului 16 SGB VIII și a centrelor de asistență Frühe Hilfe, 
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3. școlilor de îngrijire, școlilor pentru profesii de specialitate din domeniul sănătății și 

școlilor de specialitate pentru servicii sociale, în cadrul competențelor sale de resort, 

4. locațiilor de specializare și formare continuă în profesii de specialitate din domeniul 
îngrijirii și sănătății, precum și 

5. școlilor pentru activități din serviciul de ambulanță 

combaterea răspândirii dinamice a infecției, cerințele privind purtarea măștii, dispunerea 

respectării unei distanțe sociale de 1,5 metri, obligații de efectuare a unui test și restricții 

asociate privind accesul și obligația de a stabili și a aplica concepte de igienă în 

conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 punctele de la 1 până la 4 din IfSG 

(Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor). 

(5) Ministerul Justiției este împuternicit în conformitate cu paragraful 32 teza 2 din IfSG 
(Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor), prin ordonanță, în vederea 

combaterii răspândirii dinamice a infecției  

1. în plus față de cerințele paragrafului 5, alineatul 2, să dispună pentru funcționarea 

penitenciarelor, cerințe privind obligativitatea de purtare a măștii, de păstrare a unei 

distanțe sociale de 1,5 metri și obligația de a elabora și aplica concepte de igienă în 

conformitate cu paragraful 28a, alineatul 8, teza 1, punctele 1, 2 și 4 din IfSG (Legea 

germană privind protejarea împotriva infecțiilor), 

2. în plus față de specificațiile paragrafului 5, dispunerea unei obligativități de păstrare a 
distanței social de 1,5 metri pentru funcționarea instituțiilor de primire pentru azilanți 

ale landului și obligația de a elabora și de a aplica concepte de igienă în conformitate 

cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 punctele 2 și 4 din IfSG (Legea germană privind 

protejarea împotriva infecțiilor), 

3. să dispună izolarea persoanelor care sunt noi într-o instituție de primire pentru azilanți 

a landului sau care sunt preluate după o absență mai îndelungată,  

. 

(6) Ministerul Cultelor și Ministerul Serviciilor Sociale sunt împuternicite conform 
paragrafului 32 teza 2 IfSG, ca printr-o dispoziție legală comună să stabilească condiții și 

cerințe, în special specificații de igienă 
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1. pentru funcționarea bazelor sportive și amenajărilor sportive publice și private, 

studiourilor de fitness și studiourilor de yoga și pentru desfășurarea concursurilor 

sportive, precum și pentru funcționarea școlilor de dans și balet și a altor instituții 
similare, 

2. pentru funcționarea piscinelor, inclusiv saune, și a lacurilor de înot cu acces controlat, 

precum și 

3. pentru funcționarea școlilor de muzică, școlilor de artă și școlilor de artă pentru tineri 

și instituțiilor similare 

combaterea răspândirii dinamice a infecției, cerințele privind purtarea măștii, dispunerea 

respectării unei distanțe sociale de 1,5 metri, obligații de efectuare a unui test și restricții 

asociate privind accesul și obligația de a stabili și a aplica concepte de igienă în 
conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 punctele de la 1 până la 4 din IfSG 

(Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor). 

(7) Ministerul Transporturilor și Ministerul Serviciilor Sociale sunt împuternicite conform 

paragrafului 32 teza 2 IfSG, ca printr-o dispoziție legală comună să stabilească condiții și 

cerințe, în special specificații de igienă, pentru 

1. transportul turistic de călători, inclusiv serviciile din industria ospitalității în sensul 

paragrafului 25 alineatul 1 teza 2 din Legea cu privire la hoteluri și restaurante 

(GastG), în versiunea publicată pe 20 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial al Germaniei, 
BGBI. I pag. 3418), amendat cel mai recent prin articolul 14 al legii din 10 martie 2017 

(Monitorul Oficial al Germaniei, BGBI I pag. 420) și 

2. instruirea teoretică și practică pentru conducerea auto, navigare și zbor, examenele 

teoretice și practice și conținuturile practice ale formării inițiale și continue a inginerilor 

verificatori, q experților recunoscuți oficial și examinatorilor pentru circulația auto, 

navigație și aviație și alte oferte ale școlilor de șoferi care decurg în mod direct din 

Regulamentul privind accesul persoanelor la traficul rutier sau din Legea privind 

circulația rutieră, 

combaterea răspândirii dinamice a infecției, cerințele privind purtarea măștii, dispunerea 

respectării unei distanțe sociale de 1,5 metri, obligații de efectuare a unui test și restricții 

asociate privind accesul și obligația de a stabili și a aplica concepte de igienă în 
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conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 punctele de la 1 până la 4 din IfSG 

(Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor). 

(8) Ministerul Economiei și Ministerul Serviciilor Sociale sunt împuternicite conform 
paragrafului 32 teza 2 IfSG, ca printr-o dispoziție legală comună să stabilească condiții și 

cerințe, în special specificații de igienă, pentru 

1. comerțul cu amănuntul, 

2. industria hotelieră, 

3. industria ospitalității inclusiv unitățile din industria ospitalității în sensul paragrafului 25 

alineatul 1 teza 1 și alineatul 2 din Legea cu privire la hoteluri și restaurante, 

4. târguri, expoziții precum și congrese, 

5. sectorul meșteșugăresc, 

6. saloane de coafură, de masaj, de cosmetică, de bronzat, de manichiură, de tatuaje și 

piercing, instituții de îngrijire medicală și nemedicală a picioarelor, 

7. locuri de distracție, 

8. parcuri de distracții, inclusiv a celor care funcționează ca industrie turistică în sensul 

paragrafului 55 alineatul 1 din Legea cu privire la hoteluri și restaurante (GewO) în 

versiunea publicată pe 22 februarie 1999 (Monitorul Oficial al Germaniei, BGBI. I pag. 

202), amendată cel mai recent prin articolul 2 al legii din 10 august 2021 (Monitorul 

Oficial al Germaniei, BGBI I pag 3504) și  

9. piețe în sensul paragrafelor 66 până la 68 din Legea cu privire la hoteluri și 

restaurante 

combaterea răspândirii dinamice a infecției, cerințele privind purtarea măștii, dispunerea 

respectării unei distanțe sociale de 1,5 metri, obligații de efectuare a unui test și restricții 

asociate privind accesul și obligația de a stabili și a aplica concepte de igienă în 

conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 punctele de la 1 până la 4 din IfSG 

(Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor).  
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(9) Ministerul Afacerilor Sociale este împuternicit în conformitate cu paragraful 32 teza 2 

din IfSG (Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor), în acord cu ministerul 

competent respectiv, prin ordonanță pentru alte instituții, întreprinderi, oferte și activități 
care nu sunt reglementate separat în această dispoziție, pentru combaterea răspândirii 

dinamice a infecției, cerințele privind purtarea măștii, dispunerea respectării unei distanțe 

sociale de 1,5 metri, obligații de efectuare a unui test și restricții asociate privind accesul și 

obligația de a stabili și a aplica concepte de igienă în conformitate cu paragraful 28a 

alineatul 8 teza 1 punctele de la 1 până la 4 din IfSG (Legea germană privind protejarea 

împotriva infecțiilor). 

 

Paragraful 7 

Împuternici speciale privind măsurile de protecție locală  

Municipalitățile și districtele respective sunt împuternicite să dispună măsurile menționate 

la paragraful 28a alineatul 8 teza 1 punctele 1-4 din IfSG (Legea germană privind 

protejarea împotriva infecțiilor), prin ordonanță, cu condiția ca Parlamentul de land să 

stabilească în conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 din IfSG (Legea germană 

privind protejarea împotriva infecțiilor) că există un pericol concret de răspândire dinamică 

a infecției în municipalitățile și districtele respective ale landului. Teza 1 nu se aplică dacă 

Parlamentul de land constată, în conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 din IfSG 
(Legea germană privind protejarea împotriva infecțiilor), existența unui risc specific de 

răspândire dinamică a infecției la nivel de land și se emite o ordonanță a Guvernului de 

land în baza paragrafului 32 teza 1 din IfSG (Legea germană privind protejarea împotriva 

infecțiilor) sau a autorităților supreme de stat autorizate în conformitate cu paragraful 6. În 

acest sens, reglementările adoptate în temeiul tezei 1 de municipalități și districte ale 

landului trebuie abrogate. 
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Paragraful 8 

Împuterniciri pentru emiterea de ordonanțe cu privire la obligații de izolare  

Ministerul Serviciilor Sociale este împuternicit conform paragrafului 32 propoziția 2 IfSG, ca 
prin dispoziții legale să emită reglementări cu privire la obligațiile de izolare și, în contextul 

acestora, la obligațiile și măsurile adiționale pentru combaterea Coronavirusului, în special  

1. izolarea în mod adecvat a persoanelor bolnave, a celor suspectate de a fi bolnave, a 

celor suspectate de a fi infectate și a persoanelor purtătoare, conform paragrafului 30 

alineatul 1 teza 2 IfSG, 

2.  Interzicerea totală sau parțială a exercitării anumitor activități profesionale ale 

persoanelor bolnave, ale persoanelor suspectate de boală, ale persoanelor 

suspectate de a fi infectate și ale persoanelor purtătoare ale virusului în conformitate 
cu paragraful 31 teza 1 din IfSG (Legea germană privind protejarea împotriva 

infecțiilor), 

3. obligația persoanelor din gospodăriile persoanelor de contact ale unor persoane 

testate pozitiv la Coronavirus, precum și ale unor persoane testate pozitiv prin 

intermediul unui autotest, de a se supune unui test PCR sau unui test rapid antigen 

conform paragrafului 28 alineatul 1 teza 1 IfSG (Legea germană privind protejarea 

împotriva infecțiilor),  

și să stipuleze excepții de la acestea și restricții, inclusiv instrucțiuni adiționale la acestea. 

 

Paragraful 9 

Împuterniciri pentru emiterea de ordonanțe privind procesarea datelor cu caracter personal 

Ministerul Afacerilor Sociale și Ministerul de Interne sunt împuternicite conform paragrafului 

32 teza 2 IfSG, ca printr-o dispoziție legală comună să reglementeze detalii mai amănunțite 

privind procesarea datelor cu caracter personal între autoritățile din domeniul sănătății, 

autoritățile poliției locale și serviciul de ordine publică al poliției, în situația în care acest 

lucru este necesar din motive de protecție împotriva infectării 
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1. pentru protecția funcționarelor și funcționarilor din serviciul de ordine publică al 

poliției, precum și a angajaților autorităților poliției locale împotriva contagiunii în 

timpul intervențiilor, 

2. pentru dispunerea, executarea, supravegherea și îndeplinirea măsurilor conform Legii 

de protejare împotriva infecțiilor, 

3. pentru urmărirea penală a infracțiunilor și contravențiilor conform Legii de protejare 

împotriva infecțiilor și a dispozițiilor legale adoptate pe baza acesteia și 

4. pentru verificarea a capacității de detenție și de plasare, precum și a necesității de 

plasare izolată în centre de detenție și instituții corecționale. 

 

Paragraful 10 

Responsabilitățile Serviciului de Ordine Publică al Poliției 

În plus față de autoritățile competente conform Ordonanței Ministerului Serviciilor Sociale 

privind responsabilitățile în temeiul Legii privind protecția infecției (autoritățile de control al 

infecțiilor), Serviciul de Ordine Publică al Poliției este responsabil pentru supravegherea 

respectării obligațiilor care decurg din această ordonanță, cum ar fi  

1. purtarea unei măști chirurgicale sau a unei măști de protecție respiratorie,  

2. prezentarea unei dovezi a vaccinării, însănătoșirii sau testării în unități din 

gastronomie, discoteci, cluburi și alte unități și la evenimente care se desfășoară în 
mod similar unui club și  

3.  verificarea dovezilor menționate la punctul 2 de către administratorii unităților de 

catering, discotecilor, cluburilor și altor unități și evenimentelor care se desfășoară în 

mod similar unui club.  

Teza 1 se aplică în mod corespunzător la constatarea Parlamentului de Land în 

conformitate cu paragraful 28a alineatul 8 teza 1 din IfSG (Legea germană privind 

protejarea împotriva infecțiilor) pentru monitorizarea obligațiilor care decurg din 

reglementările acestei ordonanțe. În măsura în care în cadrul supravegherii respectării 
obligațiilor este necesară o salvare a datelor în conformitate cu teza 1, aceste date trebuie 
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separate de alte baze de date.  Prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în 

documentul doveditor poate fi efectuată numai la nivel local în terminalul utilizat de 

persoana care verifică și numai în măsura în care este necesar pentru efectuarea unei 
control vizual al rezultatului verificării afișat de aplicație. Serviciul de Ordine Publică al 

Poliției poate prelucra datele colectate în conformitate cu teza 1 numai în scopul 

supravegherii respectării obligațiilor care decurg din această ordonanță și al sancționării 

nerespectării. Tezele 3 și 5 nu se aplică în cazul în care datele colectate de Serviciul de 

Ordine Publică al Poliției în conformitate cu teza 1 ar putea fi colectate în alt scop sau în 

cazul în care ulterior apar circumstanțe care ar permite o colectare în alt scop. În acest 

caz, normele care reglementează prelucrarea în alt scop se aplică prelucrării ulterioare a 

datelor colectate în conformitate cu teza 1. 

 

Paragraful 11 

Decizii în cazuri individuale și măsuri suplimentare 

(1) Din motive importante, autoritățile competente pentru protejarea împotriva infectărilor 

pot permite, în cazuri individuale, derogări de la această ordonanță sau de la specificațiile 

stabilite pe baza acestei ordonanțe. Dreptul autorităților competente pentru protejarea 

împotriva infectărilor de a emite măsuri adiționale pentru protejarea împotriva infectării 

rămâne neatins de această ordonanță și pe baza decretelor adoptate în conformitate cu 
această ordonanță. 

(2) În cadrul supervizării administrative și de specialitate, Ministerul Afacerilor Sociale 

poate emite pentru autoritățile competente pentru protejarea împotriva infectărilor, 

instrucțiuni pentru măsuri regionale suplimentare în cazul unei incidențe mărite a 

infectărilor (strategie hot-spot). 

 

Paragraful 12 

Contravenții 

Acționează contravențional în sensul paragrafului 73 alineatul 1a punctul 24 IfSG 

persoanele care intenționat sau din neglijență nu poartă o mască chirurgicală sau mască 

de protecție respiratorie contrar paragrafului 3 alineatul 1. 
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Paragraful 13 

Intrarea în vigoare, abrogarea 

(1) Această ordonanță intră în vigoare pe data de 3 aprilie 2022, cu excepția tezelor 3 și 4 

și a paragrafului 5, care intră în vigoare deja în ziua promulgării. Totodată va fi abrogată 

ordonanța Corona din 15 septembrie 2021 (Monitorul Oficial al Germaniei pag. 794), 

modificată cel mai recent prin Ordonanța din 18 martie 2022 (Monitorul Oficial al Germaniei 

pag. 193), se abrogă. Prin derogare de la teza 2, paragraful 25 alineatul 2 teza 2 din 

Ordonanța Corona din 15 septembrie 2021 se abrogă după promulgarea acestei 

ordonanțe. Ca urmare a  

primei ordonanțe Corona din 23 iunie 2020 (Monitorul Oficial al Germaniei pag. 483), 
modificată cel mai recent prin Ordonanța din 17 noiembrie 2020 (Monitorul Oficial al 

Germaniei pag. 1052) sau  

2. dispozițiilor legale amendate pe baza Ordonanței Corona din 30 noiembrie 2020 

(Monitorul Oficial al Germaniei pag. 1067), modificată cel mai recent prin Ordonanța 

din 26 februarie 2021 (Monitorul Oficial al Germaniei pag. 249) sau  

3. dispozițiilor legale amendate pe baza Ordonanței Corona din 7 martie 2021 (Monitorul 

Oficial al Germaniei pag. 273, cor. pag. 339), modificată prin Ordonanța din 19 martie 

2021 (Monitorul Oficial al Germaniei pag. 298) sau  

4. dispozițiilor legale amendate pe baza Ordonanței Corona din 27 martie 2021 (Monitorul 

Oficial al Germaniei pag. 343), modificată cel mai recent prin Ordonanța din 1 mai 

2021 (Monitorul Oficial al Germaniei pag. 417) sau  

5. dispozițiilor legale amendate pe baza Ordonanței Corona din 13 mai 2021 (Monitorul 

Oficial al Germaniei pag. 431), modificată cel mai recent prin Ordonanța din 18 iunie 

2021 (Monitorul Oficial al Germaniei pag. 501) sau  

6. dispozițiilor legale amendate pe baza Ordonanței Corona din 25 iunie 2021 (Monitorul 

Oficial al Germaniei pag. 550), modificată prin Ordonanța din 23 iulie 2021 (Monitorul 
Oficial al Germaniei pag. 665),  
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7. dispozițiilor legale amendate pe baza Ordonanței Corona din 14 august 2021 (Monitorul 

Oficial al Germaniei pag. 714), modificată prin Ordonanța din 11 septembrie 2021 

(Monitorul Oficial al Germaniei pag. 794) sau 

8. dispozițiilor legale amendate pe baza Ordonanței Corona din 15 septembrie 2021 

(Monitorul Oficial al Germaniei pag. 794), modificată cel mai recent prin Ordonanța 

din 18 martie 2022 (Monitorul Oficial al Germaniei pag. 193)  

decretele adoptate continuă să se aplice până la abrogarea lor în conformitate cu alineatul 

2, teza 2, în măsura în care măsurile bazate pe paragraful 28a IfSG din ordonanța 

respectivă ar putea fi, de asemenea, măsuri de protecție necesare în conformitate cu 

paragraful 28a, alineatul 7, teza 1 IfSG în conformitate cu paragraful 28, alineatul 1, teza 1 

și 2 IfSG. 

(2) Această ordonanță va înceta să se aplice după data de 30 mai 2022. În același timp se 

abrogă toate dispozițiile care au fost emise pe baza acestei ordonanțe sau a ordonanțelor 

menționate în alineatul 1 teza 4, în măsura în care nu au fost anulate în prealabil. 

 

Stuttgart, 1 aprilie 2022 

 

Guvernul landului Baden-Württemberg: 

 

Kretschmann  

  

Strobl      Dr. Bayaz  

  

Schopper         Bauer  
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Walker   Dr. Hoffmeister-Kraut  

  

Lucha   Gentges  

  

Hermann   Hauk  

 

Razavi                  Hoogvliet 

 

Bosch 
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