
Baden-Württemberg állam Corona-határozat,  

érvényes 2021 március 29-től 

 

Maszk követelmény 

 Ha a háztartáson kívüli emberek egy autóval utaznak, minden utasnak maszkot kell 
viselnie (orvosi maszkot vagy FFP2 / KN95 / N95 maszkot). Azok a párok, akik nem 
együtt élnek, itt szintén egy háztartásnak számítanak. 

 Maszkigény az általános iskolás gyermekek számára is (orvosi maszk / FFP2 maszk), 
március 22. 2021 óta érvényes 

 

Kapcsolattartási korlátozások 

 Nincs szigorítva a "vészfék" érintkezési korlátozása. Itt marad az általános szabály: 
legfeljebb öt ember legfeljebb két háztartásból. A 14 évesnél fiatalabb gyermekek 
nem számítanak bele. Azok a párok, akik nem élnek együtt, egy háztartásnak 
számítanak. 

 

Corona gyors- és ön-tesztek 

 Gyors és önellenőrzések meghatározása, amelyek szükségesek bizonyos 
szolgáltatások és ajánlatok használatához. Ha negatív COVID-19 gyorstesztre van 
szükség, akkor azt képzett harmadik félnek kell elvégeznie és értékelnie, vagy képzett 
harmadik fél felügyelete alatt kell elvégeznie és értékelnie (§4a). 

 Kapcsolatkövetés engedélyezése alkalmazásokon keresztül (§6., 4. bekezdés). 

 

Nyitások / kiskereskedelem 

 Azokban a városi és vidéki kerületekben, ahol a 7 napos előfordulás stabil, 50 alatt 
van, a múzeumokhoz hasonló könyvtárak és levéltárak korlátozás nélkül nyitva 
tarthatnak. 

 A könyvkereskedelem már nem része a mindennapi kiskereskedelemnek. A 
vonatkozó Click & Collect vagy Click & Meet előírások rá is érvényesek. Az állam 
ezáltal végrehajtja a Baden-Württembergi Közigazgatási Bíróság döntését. 



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. 

 


