
Baden-württemberg रा  का कोरोना-वो,  

29-03-2021 से मा  है 
  

 मा  की आव कता 

 जब घर के बाहर के लोग कार म या ा कर रहे हो,ं तो सभी साथ रहने वालो ंको मा  (मेिडकल 
मा  या FFP2 / KN95 / N95 मा ) पहनना होगा।  जोड़े जो एक साथ नही ंरहते ह, उ  भी 
एक घर माना जाता है। 

 ाथिमक िव ालय के ब ो ंको(मेिडकल मा  / FFP2 मा ) के िलए मा  की आव कता 
भी 22-03-2021 वी ंके बाद से मा  है 

 

 संपक ितबंध 

 "इमरजसी ेक" के िलए संपक ितबंधो ंम कोई कसाव नही।ं  यहां सामा  िनयम बना आ है: 
अिधकतम पांच लोग िजनम दो से अिधक घर नही ंह।  14 वष तक के ब ो ंको शािमल नही ं
िकया गया है और उनकी िगनती नही ंहै।  जोड़े जो एक साथ नही ंरहते ह उ  एक घर माना 
जाता है। 

  

 कोरोना रत और आ -परी ण 

 कुछ सेवाओ ंऔर ावो ंका उपयोग करने म स म होने के िलए आव क रत और आ -
परी णो ंकी प रभाषा।  यिद एक नकारा क COVID-19 रैिपड टे  की आव कता होती है, 
तो इसे िशि त तृतीय प ो ं ारा िकया जाना चािहए और मू ांकन िकया जाना चािहए या एक 
िशि त तीसरे प  (धारा 4 ए) की देखरेख म मू ांकन िकया जाना चािहए। 

 ए केशन के मा म से संपक टैिकंग स म करना (abling 6 अनु े द 4)(Apps § 6 Absatz 
4). 

  

 उद्घाटन / खुदरा 

 शहरी और ामीण िजलो ंम 50 से नीचे एक थर 7-िदन की घटनाओ ंके साथ, पु कालयो ंऔर 
अिभलेखागार, सं हालयो ंके अनु प, ितबंधो ंके िबना खोलने की अनुमित है। 

 पु क ापार अब हर रोज़ खुदरा का िह ा नही ंहै।  संबंिधत क एंड कले  या क 
और मीट िनयम अब उस पर भी लागू होते ह।  रा  इस कार Baden-württemberg 
शासिनक ायालय ारा एक फैसले को लागू कर रहा है। 

 

 



Corona-VO des Landes Baden-Württemberg,  

gültig ab dem 29.03.21 

 

Maskenpflicht 

 Bei Mitfahrten von haushaltsfremden Personen im Auto gilt für alle Insassen eine 
Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske). Paare, die nicht 
zusammenleben, gelten auch hier als ein Haushalt. 

 Maskenpflicht auch für Grundschulkinder (medizinische Maske/FFP2-Maske), gültig 
seit dem 22.03.21 

 

Kontaktbeschränkungen 

 Keine Verschärfung der Kontaktbeschränkung bei der „Notbremse“. Hier bleibt die 
allgemeine Regelung bestehen: Maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei 
Haushalten. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht 
zusammenleben, gelten als ein Haushalt. 

 

Corona-Schnell- und Selbsttests 

 Definition von Schnell- und Selbsttests, die erforderlich sind, um gewisse 
Dienstleistungen und Angebote wahrnehmen zu können. Soweit ein negativer 
COVID-19-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser durch geschulte Dritte 
durchgeführt und ausgewertet werden oder unter Aufsicht eines geschulten Drittens 
durchgeführt und ausgewertet werden (§ 4a). 

 Ermöglichung der Kontaktnachverfolgung über Apps (§ 6 Absatz 4). 

 

Öffnungen / Einzelhandel 

 In Stadt- und Landkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen 
Bibliotheken und Archive analog zu Museen ohne Einschränkungen öffnen. 

 Der Buchhandel gehört nicht mehr zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für ihn 
gelten nun auch die entsprechenden Click & Collect bzw. Click & Meet Regelungen. 
Das Land setzt damit ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg 
um. 

 

 


