Rozporządzenie
Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności
Społecznej
w sprawie ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 i COVID-19
(saksońskie rozporządzenie o ochronie przed koronawirusem –
SächsCoronaSchVO)
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
Na podstawie § 32 zd. 1 w połączeniu z § 28 ust. 1 zd. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu
chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I s. 1045), w których znowelizowano § 28
ust. 1 zd. 1 i 2 artykułem 1 nr 6 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (BGBl. I s. 587), w połączeniu
z § 7 rozporządzenia Saksońskiego Rządu Krajowego i Saksońskiego Ministerstwa Spraw
Społecznych i Jedności Społecznej w sprawie uregulowania kompetencji wynikających z
ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz zwrotu kosztów za szczepienia i inne
działania realizowane w ramach profilaktyki z dnia 9 stycznia 2019 r. (SächsGVBl. s. 83),
zmienionego w drodze rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r. (SächsGVBl. s. 82)
Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej wydaje następujące
rozporządzenie:
§1
Zasady
(1) W związku z pandemią koronawirusa zaleca się, aby każda osoba ograniczyła kontakty
fizyczne i społeczne z innymi osobami – oprócz członków własnego gospodarstwa domowego,
partnerów i osób objętych prawem do opieki rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem, a także
członków innego gospodarstwa domowego lub innych osób w liczbie nie większej niż dziesięć – do
bezwzględnie niezbędnego minimum. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy przestrzegać
minimalnego odstępu od innych osób wynoszącego 1,5 metra oraz innych środków w celu
zapobiegania zakażeniu (ograniczenie kontaktów). Zasady te obowiązują dla wszelkich obszarów
życia, łącznie z miejscem pracy.
(2) Zdecydowanie zaleca się podczas kontaktów w przestrzeni publicznej, w szczególności z
osobami z grupy ryzyka, noszenie osłony ust i nosa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia siebie i
innych. Obejmuje to również regularne mycie rąk i unikanie dotykania twarzy rękami. Rodzice i
osoby sprawujące pieczę rodzicielską powinny upewnić się, że ich dzieci lub podopieczni, o ile są
w stanie, również stosują się do tych zaleceń. Osoby z niepełnosprawnościami i osoby z
ograniczeniami zdrowotnymi nie muszą zasłaniać ust i nosa, jeśli nie są w stanie tego robić.
Dopuszczalne jest tymczasowe powstrzymanie się od zasłaniania ust i nosa w kontakcie z
osobami niedosłyszącymi, które wspomagają się czytaniem z ruchu warg.
§2
Ograniczanie kontaktu, zasady zachowania odstępu, zasłanianie ust i nosa
(1) Prywatne spotkania we własnym domu są dozwolone bez ograniczenia liczby osób.
(2) Udział w spotkaniach i zgromadzeniach w przestrzeni publicznej jest dozwolony w
pojedynkę lub z członkami własnego gospodarstwa domowego, w towarzystwie partnera lub osoby
posiadającej prawo do opieki rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem, a także
1.

z członkami innego gospodarstwa domowego lub

2.

z maksymalnie dziesięcioma innymi osobami.
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(3) Dopuszcza się uroczystości rodzinne (między innymi wesela, urodziny, pogrzeby,
rocznice, rodzinne świętowanie pierwszego dnia szkoły) w restauracjach lub udostępnionych przez
osoby trzecie pomieszczeniach zamkniętych (także w obszarze zewnętrznym danych obiektów) z
udziałem maksymalnie 100 osób z kręgu rodziny, przyjaciół i znajomych. Należy przestrzegać
zasad higieny.
(4) Uroczystości zakładów i stowarzyszeń dopuszczalne są przy udziale maksymalnie 50
osób. Należy przestrzegać zasad higieny.
(5) Podmioty oferujące świadczenia opiekuńcze dla dzieci i młodzieży wg §§ 11 do 14, § 16,
§ 29 i § 32 ósmej księgi kodeksu socjalnego – pomoc dzieciom i młodzieży – w wersji
obwieszczenia z dnia 11 września 2012 r. (BGBl. I s. 2022), ostatnio zmienionego artykułem 16a
ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2020 r. (BGBl. I s. 960), zobowiązane są do opracowania i
wdrożenia koncepcji zapewniających przestrzeganie zasad higieny. Zależnie od wielkości placówki
i warunków przestrzennych koncepcja ta musi ustalać górną granicę liczby osób, przebywających
jednocześnie na jej terenie, która umożliwi przestrzeganie minimalnego odstępu. Jeżeli możliwa
jest realizacja ofert w stałych, powtarzających się grupach przy pomocy zminimalizowanego
zbierania danych zgodnie z ochroną danych w myśl § 7 ust. 1 zd. 4 do 7, minimalny odstęp w
obrębie grupy nie musi być zachowany. Ustęp 2 nie obowiązuje w przypadku obłożenia miejsc
noclegowych w miejscach krótkotrwałego zakwaterowania w przypadku działań związanych z
wypoczynkiem dzieci i młodzieży w odniesieniu do stałych, powtarzających się grup. Ministerstwo
Spraw Społecznych i Jedności Społecznej może w drodze rozporządzenia ogólnego ustanowić
dalsze wymogi. W odniesieniu do innych działań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
obowiązują ponadto odpowiednio zdania 1 do 3 i 5.
(6) Minimalny odstęp 1,5 metra nie ma zastosowania w placówkach dziennej opieki nad
dziećmi, szkołach i podczas wydarzeń szkolnych. Alternatywne środki ochrony mogą być
określone w drodze rozporządzenia ogólnego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności
Społecznej w sprawie uregulowania funkcjonowania placówek dziennej opieki nad dziećmi, szkół i
internatów szkolnych w kontekście walki z pandemią SARS-CoV-2. Zdanie 1 obowiązuje
odpowiednio dla instytucji szkoleniowych i innych placówek edukacji szkolnej oraz ofert opieki
wakacyjnej w ramach działań integracyjnych.
(7) Istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa
1.

podczas korzystania z transportu publicznego i regularnych usług przewozowych w celu
przewożenia osób z niepełnosprawnościami lub wymagających opieki między miejscem
zamieszkania / pobytu a placówkami,

2.

podczas korzystania z autobusów, o ile nie ma możliwości przestrzegania minimalnego
odstępu 1,5 metra,

3.

podczas pobytu w firmach i sklepach oraz

4.

o ile przewiduje to rozporządzenie ogólne Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności
Społecznej w sprawie uregulowania funkcjonowania placówek dziennej opieki nad
dziećmi, szkół i internatów szkolnych w kontekście walki z pandemią SARS-CoV-2.

Wyjątkiem są dzieci do ukończenia szóstego roku życia. Zdanie 1 numer 1 do 3 nie
obowiązuje pracowników, jeżeli zastosowano inne środki ochrony lub nie ma kontaktu z
klientami. Odpowiednio obowiązuje § 1 ust. 2 zd. 4 do 5. Dla uwiarygodnienia zwolnienia z
obowiązku określonego w zdaniu 1 wystarczy przedłożenie legitymacji inwalidzkiej lub
zaświadczenia lekarskiego. Nie można wówczas odmówić korzystania i pobytu zgodnie ze
zdaniem 1 z powodów związanych z przepisami o zapobieganiu chorobom zakaźnym.
Osobom, które wbrew obowiązkowi wynikającemu ze zdania 1 nie noszą osłony ust i nosa,
zabrania się korzystania zgodnie ze zd. 1 nr 1 alternatywa 1 i nr 2 oraz pobytu zgodnie z nr 3.
(8) Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, dozwolone jest uprawianie sportu przy zachowaniu
zasad higieny zgodnie z § 4.
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(9) Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, dozwolone są spotkania i zgromadzenia w przestrzeni
publicznej przy zachowaniu minimalnego odstępu 1,5 metra. Postanowienia zawarte w § 5
pozostają nienaruszone. W przypadku placówek i ofert wg § 4 ust. 4 nr 7 oraz placówek i ofert
wspólnot religijnych można zmniejszyć odstęp minimalny, jeżeli prowadzone jest obowiązkowe
zminimalizowane gromadzenie danych kontaktowych zgodne z ochroną danych w myśl § 7 ust. 1
zd. 4 do 7 oraz wprowadzane odpowiednie zasady higieny.
(10) Poza spotkaniami i zgromadzeniami wymienionymi w ustępach 2 do 6 i 8 spotkania i
zgromadzenia w miejscach publicznych są zabronione.
§3
Zakłady rzemieślnicze, usługodawcy i inne zakłady, instytucje, obiekty sportowe,
gastronomia, hotele, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, firmy i sklepy lub oferty
użyteczności publicznej i imprezy
(1) Dopuszcza się otwieranie zakładów rzemieślniczych, usługowych i innych, instytucji,
obiektów sportowych, gastronomicznych, hoteli, miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, firm i
sklepów lub ofert użyteczności publicznej oraz imprez przy zachowaniu zasad higieny zgodnie z §
4. Nie stanowi to zabronionego zgromadzenia zgodnie z § 2 ust. 10.
(2) Zabronione pozostaje otwieranie
1.

dyskotek, miejsc tańca w pomieszczeniach zamkniętych,

2.

łaźni parowych, saun,

3.

imprez prostytucyjnych, pośrednictwa prostytucyjnego, pojazdów prostytucyjnych oraz

4.

miejsc prostytucji, chyba że chodzi o odpłatne świadczenie usług seksualnych bez
stosunku seksualnego w ramach koncepcji przestrzegania higieny zatwierdzonej przez
właściwy urząd gminy oraz przy spełnieniu wymogów w zakresie identyfikowalności.

(3) Osobom prowadzącym obiekty krótkotrwałego zakwaterowania nie wolno kwaterować
osób, które przyjeżdżają z powiatu, miasta na prawach powiatu w kraju związkowym Saksonii lub
na terytorium federacji bądź z wolnych miast o łącznie ponad 50 nowych zakażeniach na 100 000
mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni, czy też mają tam swoje miejsce zamieszkania. Jeżeli
chodzi o rozwój zakażeń o odrębnym lokalnym charakterze i właściwe organy wprowadziły jedynie
środki ograniczone do danego regionu, zakaz kwaterowania obejmuje wyłącznie osoby
przyjeżdżające z obszaru tego regionu lub mające tam miejsce zamieszkania. Wyjątek stanowią
osoby posiadające zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że molekularne badanie biologiczne
nie wykazało zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Badanie musi być przeprowadzone
najpóźniej 48 godzin przed przyjazdem. Obszary o podwyższonym ryzyku zakażenia zgodnie ze
zd. 1 lub 2 zostaną określone przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej i
podane zgodnie z miejscowym zwyczajem na stronie internetowej www.coronavirus.sachsen.de.
(4) Kto zatrudnia osoby, które
1. wjeżdżają na terytorium kraju związkowego Saksonii w celu tymczasowego podjęcia pracy
przez okres co najmniej trzech tygodni (pracownicy sezonowi),
2. mieszkają w ramach wspólnego zakwaterowania i
3. pracują w zakładach, w których pracuje jednocześnie ponad dziesięć osób zatrudnionych,
łącznie z pracownikami tymczasowymi, pracownikami przedsiębiorstwa wykonującego
prace w ramach umowy o dzieło i innymi osobami,
musi zapewnić, aby osoby te przy rozpoczęciu pracy posiadały zaświadczenie lekarskie zgodnie z
ust. 3 zd. 3 i 4 w języku niemieckim lub angielskim. Osoby nie posiadające potwierdzenia wg zd. 1
nie mogą zostać zatrudnione. Właściciel przedsiębiorstwa zatrudniający pracowników sezonowych
zobowiązany jest do zgłaszania we właściwym urzędzie gminy podjęcia pracy przez pracowników
sezonowych każdorazowo co do zasady na 14 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy.
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Późniejsze zgłoszenie jest dopuszczalne tylko wówczas, kiedy właściciel przedsiębiorstwa
uwiarygodni, że wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe z nadrzędnych przyczyny zakładowych
lub innych. Zgłoszenie powinno zawierać nazwiska pracowników sezonowych, miejsce ich
zakwaterowania, rodzaj i okres wykonywanej pracy oraz dane kontaktowe właściciela
przedsiębiorstwa. Obowiązek zgłaszania istnieje także w sytuacji, kiedy pracownicy sezonowi
podczas swojego pobytu w Republice Federalnej Niemiec zmieniają zakład lub pracodawcę.
§4
Przestrzeganie zasad higieny w zakładach rzemieślniczych, u usługodawców i w innych
zakładach, instytucjach, obiektach sportowych, gastronomii, hotelach, miejscach
krótkotrwałego zakwaterowania, firmach i sklepach lub w przypadku ofert użyteczności
publicznej i imprez
(1) Standardy ochrony pracy SARS-CoV-2 („SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards”)
Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, zasady ochrony pracy SARS-CoV-2 oraz
istniejące branżowe konkretyzacje ubezpieczycieli wypadkowych lub organu nadzorczego, a także
obowiązujące zalecenia Instytutu Roberta Kocha dotyczące zapobiegania chorobom zakaźnym w
ich aktualnych wersjach lub koncepcje i zalecenia stowarzyszeń branżowych muszą być
przestrzegane przez usługodawców, w zakładach rzemieślniczych i innych, instytucjach, obiektach
sportowych, gastronomii, hotelach, miejscach krótkotrwałego zakwaterowania, firmach i sklepach,
w przypadku ofert użyteczności publicznej i prowadzenia imprez, a także imprez tanecznych
zorganizowanych przez szkoły i towarzystwa taneczne. Dalsze przepisy ochronne muszą być
zgodne z rozporządzeniem ogólnym Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Społecznej w
sprawie wymogów higieny w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
(2) Na podstawie przepisów i zaleceń podanych w ust. 1 należy sporządzić i wdrożyć własną,
pisemną koncepcję przestrzegania zasad higieny. Powinna ona obejmować w miarę możliwości
zwłaszcza zasady dotyczące zachowania odstępu od innych osób oraz dalsze środki higieny.
(3) Właściwy urząd gminy może sprawdzać koncepcję przestrzegania zasad higieny i
stosowanie się do niej.
(4) Koncepcje przestrzegania zasad higieny zatwierdzone przez właściwe urzędy gminy
muszą istnieć dla następujących placówek i ofert o liczbie odwiedzających do 1000 osób przed ich
uruchomieniem:
1.

baseny odkryte i kryte, sanatoria, termy i sauny, o ile nie chodzi o zakłady krótkotrwałego
zakwaterowania, placówki rehabilitacyjne i członkowskie (np. studio fitness),

2.

zawody sportowe z publicznością (z wyjątkiem sportu masowego i rekreacyjnego o liczbie
uczestników do 50 osób),

3.

parki rozrywki i wypoczynku,

4.

festyny ludowe, jarmarki, targi bożonarodzeniowe,

5.

imprezy taneczne na wolnym powietrzu,

6.

targi oraz

7.

centra konferencyjne i kongresowe, teatry, teatry muzyczne, kina, sale koncertowe, hale
koncertowe, opery, kluby muzyczne (bez tańca) oraz cyrki.

W pozostałych przypadkach obowiązuje § 5.
(5) W odniesieniu do odpłatnego świadczenia usług seksualnych bez stosunku seksualnego
odsyła się do § 3 ust. 2 nr 4.
(6) W przypadku osób zakwaterowanych lub pracujących w ośrodkach lub w miejscach
zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców organy odpowiedzialne za zakwaterowanie
uzgadniają zasady w zależności od placówki i obiektu z właściwymi władzami gminy.
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(7) Jeżeli przewiduje się cyfrowe zbieranie danych kontaktowych zgodnie z § 7 ust. 1 zd. 4
do 7, należy dodatkowo
1.

umożliwić analogowe zbieranie danych kontaktowych odwiedzających, a także

2.

zbieranie danych przystosowane dla osób

z niepełnosprawnościami.

§5
Duże imprezy i wydarzenia sportowe z publicznością
(1) Duże imprezy i wydarzenia sportowe z publicznością o liczbie odwiedzających
wynoszącej pond 1000 osób mogą się odbywać,
1.

jeżeli możliwe jest zminimalizowane zbieranie danych kontaktowych zgodnie z ochroną
danych w myśl § 7 ust. 1 zd. 4 do 7 oraz

2.

istnieje dotycząca danej imprezy koncepcja przestrzegania zasad higieny zatwierdzona
przez właściwy urząd gminy.

(2) Warunki ust. 1 nie obowiązują dla zgromadzeń w myśl saksońskiej ustawy o
zgromadzeniach z dnia 25 stycznia 2012 r. (SächsGVBl. s. 54), ostatnio zmienionej artykułem 7
ustawy z dnia 11 maja 2019 r. (SächsGVBl. s. 358).
(3) Od 20 nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni przed
rozpoczęciem imprezy na terenie powiatu lub miasta na prawach powiatu duże imprezy i
wydarzenia sportowe wg ust. 1 bez dodatkowej decyzji urzędowej są zakazane. Właściwy urząd
gminy może zezwolić na organizację imprezy, jeżeli chodzi o konkretny, możliwy do wyodrębnienia
wybuch epidemii i dlatego odbycie imprezy jest dopuszczalne. Zakaz na podstawie zd. 1
obowiązuje do momentu, kiedy liczba nowych zakażeń będzie wynosiła mniej niż 20 w okresie
dłuższym niż siedem dni. Dotyczy to również dużych imprez i wydarzeń sportowych, na które
udzielono już zezwolenia.
§6
Zasady odwiedzin w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej
(1) Na warunkach określonych w ust. 2 dopuszczalne są odwiedziny w następujących
placówkach:
1.

domy spokojnej starości i domy opieki,

2.

instytucje określone w § 2 ust. 1 saksońskiej ustawy o opiece i jakości życia z dnia 12
lipca 2012 r. (Sächsisches Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetz) (SächsGVBl. s. 397),
ostatnio zmienionym w drodze ustawy z dnia 6 czerwca 2019 r. (SächsGVBl. s. 466), i
wspólnoty mieszkaniowe tworzone przez osoby objęte opieką ambulatoryjną oraz
placówki integracji osób z niepełnosprawnościami zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 saksońskiej
ustawy o opiece i jakości życia, o ile część 2 przytoczonej ustawy ma do nich
zastosowanie,

3.

szpitale oraz placówki opiekuńcze i rehabilitacyjne, w których świadczona jest opieka
medyczna porównywalna z opieką szpitalną (placówki wskazane w § 23 ust. 3 zd. 1 nr 1 i
3 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I s. 1045),
ostatnio zmienionym artykułem 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 (BGBl. I s. 1385) i

4.

wymagające zezwolenia stacjonarne placówki opiekuńcze dla dzieci i młodzieży zgodnie z
§ 13 ust. 3 zd. 1, § 19 ust. 1 zd. 1, § 34 zd. 1, § 35, § 35a ust. 2 nr 3 i 4, § 42 ust. 1 zd. 2
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oraz § 42a ust. 1 ósmej księgi kodeksu socjalnego, a także miejsca pobytu, w których
świadczona jest pomoc w zakresie integracji dzieci i młodzieży.
(2) Placówki wymienione w ust. 1 zobowiązane są do opracowania przepisów dotyczących
odwiedzin oraz w razie potrzeby opuszczania i wstępu na teren placówki dla jej mieszkańców w
ramach planu higieny na podstawie § 36 ust. 1 nr 1 i 2 lub § 23 ust. 5 ustawy o zapobieganiu
chorobom zakaźnym lub według własnej koncepcji (dotycząca placówki koncepcja odwiedzin pod
kątem bezpieczeństwa mieszkańców). Przepisy muszą zawierać w szczególności postanowienia
dotyczące środków higieny, których należy przestrzegać, liczby odwiedzających i
identyfikowalności możliwych łańcuchów infekcji. Odpowiednio obowiązuje § 7 ust. 1 zd. 4 do 7.
Zasady odwiedzin należy dostosować do aktualnego, regionalnego rozwoju zakażeń i muszą one
zachowywać odpowiednie proporcje między ochroną osób przebywających w placówkach opieki a
zachowaniem ich wolności i praw jednostkowych.
(3) Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami i oferty od innych usługodawców według §
60 dziewiątej księgi kodeksu socjalnego z dnia 23 grudnia 2016 r. (BGBl. I s. 3234), ostatnio
zmienionego artykułem 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. (BGBl. I s. 2789) muszą posiadać
koncepcję bezpieczeństwa pracy i zachowania higieny uwzględniającą zalecenia i przepisy
podane w § 4 ust. 1. W przypadku osób zatrudnionych, zamieszkujących w placówkach
wymienionych w ust. 1 punkt 2, koncepcję bezpieczeństwa pracy i zachowania higieny należy
uzgodnić z danym kierownictwem ośrodka zamieszkania pracowników warsztatu. Należy przy tym
ustanowić zasady związane z powrotem do placówki, w szczególności dotyczące transportu i
organizacji pracy. Zdania od 1 do 3 obowiązują odpowiednio dla innych ofert opieki dziennej dla
osób z niepełnosprawnościami, przy czym plan bezpieczeństwa pracy i zachowania higieny
zastąpiony zostaje planem higieny wg § 4 ust. 2.
(4) Przesłuchania przez sędziego mogą się odbywać we wszystkich placówkach podanych w
ust. 1. Obejmuje to prawo obecności kuratorów, pomocników procesowych oraz innych stron
postępowania.
(5) Dozwolone są również kontakty na miejscu z pracownikami Urzędu ds. Opieki Społecznej
i Młodzieży, opiekunami, adwokatami, notariuszami, pomocnikami procesowymi i opiekunami
prawnymi, a także osobami sprawującymi pieczę rodzicielską, o ile istnieje konieczność
załatwienia spraw związanych z pieczą nad osobą dziecka, oraz rodziców z prawem do odwiedzin
i kontaktów. Dopuszcza się ponadto wizyty w celach duszpasterskich. Wizyta musi być wcześniej
uzgodniona z kierownictwem placówki, które może ją uzależnić od spełnienia wymogów. W
przypadkach podejrzenia zakażenia należy co do zasady odmawiać wstępu zgodnie z wytycznymi
Instytutu Roberta Kocha.
(6) Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej może w drodze rozporządzenia
ogólnego wydać dalsze regulacje i przepisy dotyczące zasad higieny. Właściwe władze gminy
mogą w indywidualnych przypadkach dopuścić wyjątki od tych zasad, o ile jest to konieczne lub
uzasadnione w myśl prawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym.
§7
Obszary o podwyższonym ryzyku zakażenia
(1) W zależności od regionalnych parametrów zakażeń odpowiednie władze muszą podjąć
zaostrzone środki w celu tłumienia rozwoju zakażeń. Pierwsze środki tego rodzaju należy podjąć
najpóźniej w przypadku 35 nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni.
Dotyczy to w szczególności zbierania danych osobowych w celu śledzenia zakażeń przez
organizatorów i operatorów zakładów, obiektów sportowych, gastronomii, hoteli, miejsc
krótkotrwałego zakwaterowania oraz zgromadzeń w przestrzeni publicznej. W tym celu dopuszcza
się zbieranie i przechowywanie nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail odwiedzających oraz
okresu ich wizyty. Dane te należy zbierać w sposób chroniony przed wglądem przez osoby trzecie
i przechowywać dla właściwych organów przez okres jednego miesiąca po zakończeniu wizyty (§ 8
ust. 1 nr 1). Muszą one być dostarczone tym organom na ich żądanie; przetwarzanie do innych
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celów jest niedopuszczalne. Dane należy usunąć lub zniszczyć niezwłocznie po upływie terminu,
Zaostrzone środki należy niezwłocznie ogłosić w sposób zgodny z miejscowym zwyczajem.
Najpóźniej w przypadku łącznie 50 nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni
należy podjąć dalsze środki w celu powstrzymania epidemii i zapobiegania ponadregionalnemu
rozprzestrzenianiu się zakażeń; do środków tych należy również ograniczenie kontaktów. Podjęte
środki powinny zostać zweryfikowane pod kątem ich dalszego utrzymywania, gdy tylko liczba
nowych zakażeń spadnie poniżej miarodajnego progu przez ponad siedem dni.
(2) W przypadku określonego, przestrzennie ograniczonego wzrostu liczby zakażeń (hotspot)
należy podjąć odpowiednio ograniczone środki. Wykonanie ustawy o zapobieganiu chorobom
zakaźnym pozostaje nienaruszone. W przypadku wzrostu liczby zakażeń w miejscu pracy należy
poinformować o tym regionalną dyrekcję Saksonii, Departament Bezpieczeństwa Pracy.
(3) Dla obszarów o podwyższonym ryzyku zakażenia, które rozciągają się na więcej niż jeden
powiat lub miasto na prawach powiatu, Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej
może ustalić zaostrzone środki na podstawie rozporządzenia ogólnego.
§8
Pomoc w egzekwowaniu prawa, wykroczenia porządkowe
(1) Właściwe organy zgodnie z § 1 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia Saksońskiego Rządu
Krajowego i Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Społecznej w sprawie
uregulowania kompetencji wynikających z ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz
zwrotu kosztów za szczepienia i inne działania realizowane w ramach profilaktyki
1.

zobowiązane są do realizacji postanowień niniejszego rozporządzenia,

2.

zadań i uprawnień wykonywanych w pilnych przypadkach przez Krajowy Urząd ds.
Zdrowia zgodnie z § 1 ust. 1 zd. 3 rozporządzenia Saksońskiego Rządu Krajowego i
Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Społecznej w sprawie
uregulowania kompetencji wynikających z ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym
oraz zwrotu kosztów za szczepienia i inne działania realizowane w ramach profilaktyki
oraz

3.

środków podejmowanych przez Krajowy Urząd ds. Zdrowia zgodnie z § 1 ust. 2
rozporządzenia Saksońskiego Rządu Krajowego i Saksońskiego Ministerstwa Spraw
Społecznych i Jedności Społecznej w sprawie uregulowania kompetencji wynikających z
ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz zwrotu kosztów za szczepienia i inne
działania realizowane

w ramach profilaktyki. Należy przy tym przestrzegać zasady proporcjonalności. Władze te
mogą się przy tym zwrócić o pomoc w egzekwowaniu prawa do miejscowych organów policji.
Kompetencje w zakresie wykonywania przepisów bezpieczeństwa pracy zgodnie z
saksońskim rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa pracy z dnia 6 lipca 2008 r.
(SächsGVBl) s. 416), ostatnio zmienionym w drodze rozporządzenia z dnia 8 października
2019 r. (SächsGVBl. s. 706), pozostają nienaruszone.
(2) Niezgodnie z przepisami w myśl § 73 ust. 1a nr 24 ustawy o zapobieganiu chorobom
zakaźnym działa ten, kto
1.

umyślnie
a)

wbrew § 2 ust. 2 bierze udział w zgromadzeniu lub spotkaniu, jeżeli skutkiem tego
przekroczona zostaje dopuszczalna liczba osób,

b)

wbrew § 2 ust. 3 organizuje uroczystość rodzinną w restauracji lub udostępnionych
przez osoby trzecie pomieszczeniach zamkniętych (także w obszarze zewnętrznym
danych obiektów) i bierze w niej udział, jeżeli skutkiem tego przekroczona zostaje
dopuszczalna liczba osób,
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2.

c)

wbrew § 2 ust. 4 organizuje lub bierze udział w uroczystościach zakładu lub
stowarzyszenia, jeżeli skutkiem tego przekroczona zostaje dopuszczalna liczba osób,

d)

wbrew § 2 ust. 7 zd. 1 nr 1 alternatywa 1 nr 2 i 3 nie nosi osłony ust i nosa, a nie
zachodzi wyjątek wg § 1 ust. 2 zd. 4 do 5 lub § 2 ust. 7 zd. 2 i 3 albo

e)

wbrew § 2 ust. 9 nie przestrzega minimalnego odstępu podczas spotkań i
zgromadzeń w przestrzeni publicznej,

nieumyślnie lub umyślnie
a)

wbrew § 3 ust. 2 nr 1 organizuje lub odwiedza dyskoteki lub imprezy taneczne,

b)

wbrew § 3 ust. 2 nr 2 prowadzi lub odwiedza łaźnię lub saunę parową,

c)

wbrew § 3 ust. 2 nr 3 organizuje lub bierze udział w imprezach prostytucyjnych lub
pośrednictwie prostytucyjnym bądź odpowiednio korzysta z pojazdów
prostytucyjnych,

d)

wbrew § 3 ust. 2 nr 4 prowadzi miejsce prostytucji,

e)

wbrew § 3 ust. 3 zd. 1 i 2 kwateruje osoby z obszaru o podwyższonym ryzyku
zakażenia,

f)

wbrew § 3 ust. 4 zd. 2 zatrudnia osobę bez zaświadczenia albo nie dokonuje
zgłoszenia bądź dokonuje je nieterminowo zgodnie z § 3 ust. 4 zd. 3 i nie zachodzi
wyjątek na podstawie § 3 ust. 4 zd. 4,

g)

wbrew § 4 ust. 2 zd. 4 organizuje imprezy i oferty bez koncepcji przestrzegania zasad
higieny lub nie stosuje się do tej koncepcji,

h)

wbrew § 5 organizuje duże imprezy lub wydarzenia sportowe z publicznością bez
zminimalizowanego gromadzenia danych kontaktowych zgodnego z ochroną danych
lub bez koncepcji przestrzegania higieny lub nie stosuje się do tej koncepcji albo

i)

wbrew § 6 ust. 2 nie sporządza własnej koncepcji odwiedzania, wstępu i opuszczania
placówki.
§9
Wejście w życie, zakończenie obowiązywania

(1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. Jednocześnie
przestaje obowiązywać § 5 saksońskiego rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem
z dnia 14 lipca 2020 r. (SächsGVBl. s. 367).
(2) Niniejsze rozporządzenie przestaje obowiązywać z upływem 2 listopada 2020 r.
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Drezno, 25 sierpnia 2020 r.

Minister Spraw Społecznych
i Jedności Społecznej
Petra Köpping
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