
การบังคับแสดงผลการตรวจเชื้อไวรัส    
โควิด-19 ที่เป็นลบก่อนเดินทาง      

เข้าเยอรมนีทุกกรณี  
1. กำหนดเวลา : 30 มี.ค. 64 ถึงอย่างน้อย 12 พ.ค. 64 

2. ผู้เดินทาง     : ผู้เดินทางโดยเครื่องบินจากทุกประเทศเข้า                        

                         เยอรมนี รวมผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง โดย 

                         แสดงผลตรวจฯ ที่เป็นลบต่อสายการบิน 

3. การตรวจ     : การตรวจแบบ PCR หรือแบบ Rapid Test   

                         จากศูนย์ตรวจที่รับรองโดยหน่วยงานด้าน  

                         สาธารณสุขของประเทศต้นทาง โดยผล  

                         ตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 48 ชม. ก่อน 

                        เดินทางเข้าเยอรมนี(ด่านตรวจคนเข้าเมือง) 

สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus-infos-reisende/faq-testpflicht-
einreisevo.html 

*** อนึ่ง โดยที่ปัจจุบันเยอรมนีไม่ถือว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยง                
ผู้เดินทางจากประเทศไทยเข้ามายังเยอรมนีจึงไม่ถูกบังคับกักตัว          

แต่อย่างใด***

  /  1 6

สรุปมาตรการทั่วไปที่สำคัญของเยอรมนี                                         
(ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 2564 ขยายเวลาล็อกดาว์น      

ถึง 18 เม.ย. 2564)                                                        
** ทั้งนี้ แต่ละรัฐจะมีการออกมาตรการที่เข้มข้นแตกต่างไป

ตามอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อฯ และนโยบายของ         
แต่ละรัฐ **              

การเดินทาง                                                        
- ขอให้ ปชช. งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นทั้งในและนอก
สหพันธ์ฯ (แต่ไม่ใช่การห้ามเดินทาง)                            
- กำหนดให้ผู้เดินทางเข้าเยอรมนีโดยเครื่องบินจากทุก
ประเทศต้องแสดงผลการตรวจเชื้อฯ เป็นลบก่อนเดินทาง 

การพบปะในพื้นที่ส่วนตัว                                                      
- พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ < 35 : 
100,000 ราย ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้ไม่เกิน 10 คน                                                                      
- พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ < 100 : 
100,000 ราย ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้ไม่เกิน 5 คน                                                                  
- พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 100 : 
100,000 รายให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ไม่เกิน 1 คน  

ร้านค้าปลีก (ที่ไม่ใช่สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ)/
ร้านอาหาร/สถานบริการ/พิพิธภัณฑ์/สถานที่ทาง
วัฒนธรรม                                                                
- พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 100 : 
100,000 รายติดต่อกันเกิน 3 วันให้กลับไปใช้มาตรการ
ล็อกดาว์นดังเช่นช่วงก่อนวันที่ 7 มี.ค. 2564 ตามเดิม 
อาทิ การกลับไปใช้ Click & Collect แทนการ Click & 
Meet และให้เพิ่มมาตรการที่เข้มงวดขึ้น ได้แก่                                         
* การสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในรถยนต์ส่วน
ตัวหากผู้โดยสารเป็นบุคคลต่างครอบครัว                        
* การตั้งข้อจำกัดการออกนอกบ้าน (exit restriction)        
* การกำหนดมาตรการที่เข้มงวดในการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน                                                                  
* เพิ่มความเข้มงวดในการใส่หน้ากากอนามัย                
* การเพิ่มการตรวจเชื้อฯ 

การทำงาน                                                             
- ให้บริษัทต่างๆ อนุญาตให้ พนง. ทำงานจากที่พักได้ 
หากไม่สามารถทำได้จะต้องเสนอและจัดให้มีการตรวจ
เชื้อฯ (rapid antigen test หรือ self test) อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และสำหรับ พนง. ที่ต้องติดต่อ
โดยตรงกับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อจะต้องจัดให้มีการตรวจ
เชื้อฯ อย่างสม่ำเสมอ 

สรุปข้อมูลล่าสุด Covid-19 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน                               สถานะวันที่ 9 เม.ย. 2564 
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สรุปมาตรการที่สำคัญของรัฐ 9 รัฐในเขตกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 

กรุงเบอร์ลิน/บรันเดนบูร์ก/เบรเมน/ฮัมบูร์ก/นีเดอร์ซัคเซน/เมคเคลนบวร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น/ 

ซัคเซน/ซัคเซน-อันฮัลท์/ชเลวิก-โฮลชไตน์ 

(สถานะ วันที่ 9 เม.ย. 2564) 

กรุงเบอร์ลิน 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่ 

 https://www.berlin.de/corona/) 

1. ร้านค้าปลีก/ร้านตัดผม/สถานเสริมความงาม/พิพิธภัณฑ์                 
           แม้ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินจะมีอัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 100 :  

     100,000 รายแต่กรุงเบอร์ลินยังให้สถานที่เหล่านี้เปิดให้บริการได้ใน 

     ลักษณะ Test & Meet โดยผู้ใช้บริการต้องแสดงผลตรวจเชื้อฯ ที่เป็นลบ  

     (rapid antigen test) และร้านค้าต้องจำกัดผู้ใช้บริการตามพื้นที่และการ 

    ใช้ระบบติดตามดิจิทัล (อาทิ Luca app) อนึ่งร้านค้าปลีกที่ได้รับการ 

     ยกเว้นปฏิบัติตามกฎ ได้แก่ ร้านขายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  

     (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร้านขายเครื่องเขียน ร้านหนังสือ        

     ร้านขายผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในการดูแลสัตว์ ร้านขายยา/เวชภัณฑ์  

      และเครื่องช่วยฟัง ร้านแว่นตา ร้านขายอาหารแบบนำกลับบ้าน ปั๊มน้ำมัน ตลาดประจำสัปดาห์ที่ขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ 

      ในข้อยกเว้น และร้านซ่อมจักรยาน/รถยนต์ 

2.    การทำงาน                                                                                 
      ให้บริษัทต่างๆ อนุญาตให้ พนง. ทำงานจากที่พักได้ แต่หากไม่สามารถทำได้จะต้องเสนอและจัดให้มีการตรวจเชื้อฯ  (rapid  

       antigen test โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานสาธารณสุข หรือ self-test ภายใต้การกำกับดูแล อย่างน้อยสัปดาห์ 

       ละ 2 ครั้ง  โดย พนง. ที่ต้องติดต่อโดยตรงกับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อจะต้องรับข้อเสนอนี้ 

3.   ข้อจำกัดการออกนอกบ้านหรือพบปะระหว่างกัน 
      3.1 การพบปะในที่สาธารณะ (ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)  

             ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้ไม่เกิน 5 คน โดยระหว่างเวลา 21.00 น. - 05.00 น. ของวันถัดไป สามารถออกจากบ้านได้ 

              ลำพังหรือกับบุคคลอื่นอีก 1 คน (บุตรของตนเองที่อายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

       3.2 การพบปะในพื้นที่ส่วนตัว/ที่พัก (ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 เม.ย. 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) 
             3.2.1 สามารถพบปะระหว่างครอบครัวและบุคคลต่างครอบครัวไม่เกิน 1 คน (บุตรอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น)                 

             3.2.2 ระหว่างเวลา 21.00 น. - 05.00 น. ห้ามพบปะบุคคลต่างครอบครัว 

4.   การจัด/เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

      สามารถทำได้โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่เกิน 10 คน ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย       

      (ไม่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อฯ) แต่กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 10 คนต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 

5.   การบังคับใช้หน้ากากอนามัยแบบ FFP2 (ไม่สามารถใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ทั่วไป (OP-Mask) ได้) 

      ในร้านค้าและบริษัทที่มีบุคคลภายนอกมาติดต่อ การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โรงพยาบาล ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 

6.   การบริการตรวจเชื้อฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ครั้ง/สัปดาห์) 

       สามารถตรวจสอบได้ที่ https://test-to-go.berlin/  และที่ https://www.mein-apothekenmanager.de/ 

https://www.berlin.de/corona/
https://test-to-go.berlin/
https://www.berlin.de/corona/
https://test-to-go.berlin/
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บรันเดนบวร์ก 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่ 

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/) 

1. ร้านค้าปลีก/ร้านตัดผม/สถานเสริมความงาม/พิพิธภัณฑ์  

      พื้นที่ที่มีอัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 100 : 100,000 ราย เกิน 3 วันให้กลับไปใช้มาตรการล็อกดาว์นดังเช่นช่วงก่อน 

       วันที่ 7 มี.ค. 2564 ตามเดิม  อาทิ การกลับไปใช้ Click & Collect โดยร้านค้าปลีกสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน 

       สามารถเปิดได้ตามเดิม นอกจากนี้ ร้านทำผม และร้านเสริมความงาม อาจสามารถเปิดให้บริการได้ 

2.   การทำงาน 

      บริษัทต้องเสนอและจัดให้ พนง. ที่มาทำงานได้รับการตรวจเชื้อฯ (rapid antigen test หรือ self-test) อย่างน้อยสัปดาห์ละ     

      1 ครั้ง 

3.   ข้อจำกัดการพบปะระหว่างกันในที่สาธารณะ       
      - พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ < 100 : 100,000 ราย ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้ไม่เกิน 5 คน  

       (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

      - พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 100 : 100,000 ราย ให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ไม่เกิน 1 คน 

        (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

4.   การจัด/เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

      สามารถทำได้ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การบันทึกข้อมูล 
5.   การบริการตรวจเชื้อฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ครั้ง/สัปดาห์) 
       สามารถตรวจสอบได้ที่ https://brandenburg-testet.de/bb-testet/de/ 

เบรเมน 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่ 

https://www.bremen.de/corona) 

1. ร้านค้าปลีก/ร้านตัดผม/สถานเสริมความงาม/พิพิธภัณฑ์  

      สืบเนื่องจากปัจจุบันเบรเมนมีอัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 100 : 100,000 ราย เกิน 3 วัน ตั้งแต่ 29 มี.ค. 2564 ให้ 

       กลับไปใช้มาตรการล็อกดาว์นดังเช่นช่วงก่อนวันที่ 7 มี.ค. 2564 ตามเดิม ระงับการใช้ Click & Meetโดยร้านค้าปลีก 

       สำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถเปิดได้ตามเดิม  

2.   ข้อจำกัดการออกนอกบ้าน/พบปะระหว่างกัน     

       - ให้ 2 ครอบครัวพบปะกัน (ที่พักส่วนตัวหรือที่สาธารณะ) ได้ไม่เกิน 5 คน (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

        - หากบุคคลจาก 2 ครอบครัวโดยสารรถยนต์ร่วมกันให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 

       -  สำหรับประชาชนในเขต Bremerhaven ให้จำกัดการออกนอกบ้านระหว่างเวลา 21.00 น. - 05.00 น. ของวันถัดไป 

           (ถึงวันที่ 18 เม.ย. 2564) 

3.   การจัด/เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

      สามารถทำได้โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่เกิน 10 คน ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 10 คน 

       ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 

4.   การบริการตรวจเชื้อฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
       สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.gesundheit.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen229.c.32720.de 

https://brandenburg-testet.de/bb-testet/de/
https://www.bremen.de/corona
https://www.gesundheit.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen229.c.32720.de
https://www.bremen.de/corona
https://www.gesundheit.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen229.c.32720.de
https://brandenburg-testet.de/bb-testet/de/
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ฮัมบูร์ก 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่ 

https://www.hamburg.de/coronavirus/) 

1.   ร้านค้าปลีก/ร้านตัดผม/สถานเสริมความงาม/พิพิธภัณฑ์  

      ให้กลับไปใช้มาตรการล็อกดาว์นดังเช่นช่วงก่อนวันที่ 7 มี.ค. 2564 ตามเดิม อาทิ การกลับไปใช้ Click & Collect โดย       

       ร้านค้าปลีกสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถเปิดได้ตามเดิม 

2.   การทำงาน 

       บริษัทต้องเสนอและจัดให้ พนง. ที่มาทำงานได้รับการตรวจเชื้อฯ (rapid antigen test หรือ pcr)โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าง 

       น้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

3.   ข้อจำกัดการออกนอกบ้าน/พบปะระหว่างกัน     

      -   ในที่พักส่วนตัวหรือที่สาธารณะให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ไม่เกิน 1 คน (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

       -   ระหว่างวันที่ 2 - 18 เม.ย. 2564 ให้จำกัดการออกนอกบ้านระหว่างเวลา 21.00 น. - 05.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้นมีเหตุ 

           อันสมควร อาทิ ไปทำงาน พาสุนัขออกเดินเล่น กิจกรรมกีฬา แต่สามารถทำได้ลำพังเท่านั้น 

       -   หากบุคคลจาก 2 ครอบครัวโดยสารรถยนต์ร่วมกันให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (ยกเว้นคนขับ) 

4.   การจัด/เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

      สามารถทำได้ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การบันทึกข้อมูล 

5.   การบริการตรวจเชื้อฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ครั้ง/สัปดาห์) 

       สามารถตรวจสอบได้ที่ https://eterminservice.de/terminservice 

นีเดอร์ซัคเซน 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่ 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus) 

1.   ร้านค้าปลีก/ร้านตัดผม/สถานเสริมความงาม/พิพิธภัณฑ์  

       ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2564 จะเริ่มการดำเนินโครงการต้นแบบ (Model Project) ใน 14 เขตการปกครองที่ได้รับเลือก  

        เนื่องจากมีอัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ < 100 : 100,000 ราย อาทิ Aurich, Achim, Braunschweig, Cuxhaven,   

        Einbeck, Emden, Hann, Oldenburg  สำหรับการเปิดทำการร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านอาหารสำหรับนั่งทานข้างนอก โรงหนัง   

        ภายใต้แนวทางการใช้ผลตรวจเชื้อฯ ที่เป็นลบ และการใช้ระบบติดตามดิจิทัล อนึ่งร้านค้าปลีกสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิต 

        ประจำวันยังสามารถเปิดได้ตามเดิม 

2.   ข้อจำกัดการออกนอกบ้าน/พบปะระหว่างกัน     

      -   ในที่พักส่วนตัวหรือที่สาธารณะให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ไม่เกิน 2 คน (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) แต่หาก 

           พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 100 : 100,000 รายให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ไม่เกิน 1 คน (เด็กอายุต่ำกว่า  

           14 ปีได้รับการยกเว้น)  

       -  หากพื้นที่ใดมีอัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 150 : 100,000 ราย อาจมีการจำกัดการออกนอกบ้านระหว่างเวลา         

           21.00 น. - 05.00 น. ของวันถัดไป  

3.   การจัด/เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

      สามารถทำได้สำหรับกลุ่มเล็กภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง  

4.   การบริการตรวจเชื้อฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ครั้ง/สัปดาห์) 

       สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.mein-apothekenmanager.de/covid-19-schnelltest-suche 

https://www.mein-apothekenmanager.de/covid-19-schnelltest-suche
https://www.mein-apothekenmanager.de/covid-19-schnelltest-suche
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เมคเคลนบวร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่ 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-
Informationen-zum-Corona%E2%80%93Virus) 

1.   ร้านค้าปลีก/ร้านตัดผม/สถานเสริมความงาม/พิพิธภัณฑ์  

       สามารถเปิดให้บริการได้ในลักษณะ Click & Meet โดยผู้ใช้บริการต้องแสดงผลตรวจเชื้อฯ ที่เป็นลบ  

       (rapid antigen test หรือ self test) และร้านค้าต้องจำกัดผู้ใช้บริการตามพื้นที่และการใช้ระบบติดตามดิจิทัล (อาทิ Luca  

       app) อนึ่งร้านค้าปลีกสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันยังสามารถเปิดได้ตามเดิม 

2.   ข้อจำกัดการออกนอกบ้าน/พบปะระหว่างกัน   

       -  ให้ 2 ครอบครัวพบปะกัน (ที่พักส่วนตัวหรือที่สาธารณะ) ได้ไม่เกิน 5 คน (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

        -  หากบุคคลจาก 2 ครอบครัวโดยสารรถยนต์ร่วมกันให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 

        -  หากพื้นที่ใดมีอัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 150 : 100,000 ราย จะต้องมีการจำกัดการออกนอกบ้านระหว่างเวลา         

           21.00 น. - 06.00 น. ของวันถัดไป  

3.   การจัด/เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

      สามารถทำได้สำหรับกลุ่มเล็กภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง  

4.   การบริการตรวจเชื้อฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ครั้ง/สัปดาห์) 

       สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/

ซัคเซน 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่ 

https://www.coronavirus.sachsen.de/) 

1.   ร้านค้าปลีก/ร้านตัดผม/สถานเสริมความงาม/พิพิธภัณฑ์  

      สามารถเปิดให้บริการได้ในลักษณะ Click & Meet โดยผู้ใช้บริการต้องแสดงผลตรวจเชื้อฯ ที่เป็นลบ โดยร้านค้าปลีก 

       สำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถเปิดได้ตามเดิม 

2.   การทำงาน 

       บริษัทต้องเสนอและจัดให้ พนง. ที่มาทำงานได้รับการตรวจเชื้อฯ (rapid antigen test หรือ self test)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

       อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งสำหรับ พนง. ที่ต้องติดต่อโดยตรงกับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ 

3.   ข้อจำกัดการพบปะระหว่างกัน     

      -  ให้ 2 ครอบครัวพบปะกัน (ที่พักส่วนตัวหรือที่สาธารณะ) ได้ไม่เกิน 5 คน (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น)        

       -  ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเวลา 06.00 น. - 24.00 น. เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับคนเดิน (pedestrian  

           zones) ตลาดกลางแจ้ง สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 

4.   การจัด/เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

      สามารถทำได้ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การบันทึกข้อมูล 

5.   การบริการตรวจเชื้อฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ครั้ง/สัปดาห์) 

      สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.mein-apothekenmanager.de/ 
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ซัคเซน-อันฮัลท์ 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่ 

https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/) 

1.   ร้านค้าปลีก/ร้านตัดผม/สถานเสริมความงาม/พิพิธภัณฑ์  

      สามารถเปิดให้บริการได้ในลักษณะ Click & Meet และร้านค้าต้องจำกัดผู้ใช้บริการตามพื้นที่และมีการบันทึกการใช้     

       บริการ (สามารถใช้ระบบติดตามดิจิทัลได้ ) โดยร้านค้าปลีกสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถเปิดได้ตามเดิม 

2.   ข้อจำกัดการพบปะระหว่างกันในที่พักส่วนตัวและที่สาธารณะ     
      - พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ < 100 : 100,000 ราย ให้ 2 ครอบครัวพบกันได้โดยจำนวนสมาชิกจากครอบครัว 

         อื่นต้องไม่เกิน 5 คน (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

      - พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 100 : 100,000 ราย ให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ไม่เกิน 1 คน 

        (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

3.   การจัด/เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

      สามารถทำได้ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง  

4.   การบริการตรวจเชื้อฯโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ครั้ง/สัปดาห์) 

      สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.ak-sa.de/aktuelles-presse/covid-19/test-apotheken 

ชเลวิก-โฮลชไตน์ 
(สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่ 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/coronavirus_node.html) 

1.   ร้านค้าปลีก/ร้านตัดผม/สถานเสริมความงาม/พิพิธภัณฑ์  

       - พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ < 100 : 100,000 ราย สามารถดำเนินการแบบ Click & Meet  โดยร้านค้าปลีก 

         สำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถเปิดได้ตามเดิม 

      -  พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ < 100 : 100,000 ราย ติดต่อกันเกิน 3 วัน สามารถดำเนินการแบบ Click &Collect   

         โดยร้านค้าปลีกสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถเปิดได้ตามเดิม แต่ อนุญาตให้ครอบครัวละ 1 คนใช้บริการใน 

         แต่ละครั้ง 

2.   ข้อจำกัดการพบปะระหว่างกันในที่พักส่วนตัวและสาธารณะ     
      - พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ < 100 : 100,000 รายให้ 2 ครอบครัวพบกันได้โดยจำนวนสมาชิกจากครอบครัว 

         อื่นต้องไม่เกิน 2 คน (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

      - พื้นที่ที่อัตราผู้ติดเชื้อฯ ในห้วงสัปดาห์ > 100 : 100,000 รายให้พบบุคคลต่างครอบครัวได้ไม่เกิน 1 คน 

        (เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีได้รับการยกเว้น) 

3.   การจัด/เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  

       สามารถทำได้ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การบันทึกข้อมูล กิจกรรมที่ 

       มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คนต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน 

4.   การบริการตรวจเชื้อฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ครั้ง/สัปดาห์) 

      สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/
TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/TeststationenKarte/teststationen_node.html?lang=de
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