Obecní vyhlášku
Prosazování zákona o ochraně před infekcemi
Kvůli pandemii koronaviru
Regulace hygienických požadavků s cílem zabránit šíření koronaviru
Oznámení saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti
4. červen 2020, číslo spisu: 15-5422 / 22
(v konsolidovaném znění použitelném od 13. června 2020)
Saské státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti vydává na základě § 28 odst.
1 čl. 1 zákona o ochraně před infekcemi (IfSG) ze dne 20. července 2000 (BGBl. I str. 1045),
naposledy pozměněném čl. 2 zákona ze dne 19. května 2020 (BGBl. I str. 1018), následující
Obecní vyhlášku
Aby se zabránilo šíření koronaviru při postupném uvolňování opatření přijatých v souvislosti s
pandemii koronaviru, platí následující předpisy:
I. Obecné
1. Zásady
- Veškerá přikázání a pravidla, která se v současnosti vztahují na veřejné prostory, musí být v
rámci možností také prováděna v rámci institucí. Odkazuje se na nařízení Saského státního
ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti o ochraně před koronavirem SARS-CoV-2
a COVID-19 (nařízení o ochraně před koronavirem - SächsCoronaSchVO) ve znění ze dne 3.
června 2020.
- Pouze osoby, které nemají podezření na COVID-19, mohou navštěvovat nebo používat
zařízení nebo služby. Kontroly pomocí měření horečky nebo podobně se nedoporučují.
- Je třeba dodržovat pokyny pro kašel a kýchání.
- Pokud nelze dodržet minimální vzdálenost 1,5 metru, důrazně se doporučuje nosit pokrývku
úst a nosu.
- Pro orchestry, pěvecké sbory a společný zpěv jsou vyžadovány větší minimální vzdálenosti.
- Značky/plakáty by měly jasně a stručně představovat všechny hygienické požadavky platné
v příslušném místě, v případě potřeby pomocí piktogramů.
- Musí být přijata opatření, která zajistí, aby si všechny osoby mohly umýt nebo dezinfikovat
ruce po vstupu na místa uvedená v oddíle II.
• Pro usnadnění sledování kontaktů by měly být poskytnuty příležitosti pro dobrovolné
registrace hostů a návštěvníků.
- Značky vzdálenosti na podlaze mohou být užitečné jako orientace. Je-li to nutné, musí být
před budovou také zdůrazněny předpisy o vzdálenosti.
- Úzkým oblastem je třeba se vyhnout a v případě potřeby je přepracovat. Měla by být přijata
opatření pro přímé návštěvníky.
- Doporučuje se bezhotovostní platba; dalším interaktivním akcím s dalšími kontakty (ovládání
tlačítek, dotykové obrazovky atd.) je třeba se vyhnout.
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- Použité místnosti musí být často důkladně větrané.
- Měly by se upřednostňovat pobyty a aktivity venku, než v uzavřených prostorách.
- Musí být jmenována odpovědná osoba pro dodržování hygienických požadavků a požadavků
na kontrolu infekcí.
- Zaměstnavatelé musí na základě aktualizovaného posouzení rizik provádět zvláštní opatření
v oblasti bezpečnosti práce. Musí být zohledněna norma bezpečnosti práce SARS-CoV-2
zveřejněná Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí, a je-li k dispozici, její
přizpůsobení specifické pro dané odvětví odpovědnou institucí úrazového pojištění nebo
orgánem dozoru.
- V koncepcích, které mají být vypracovány podle § 4 odst. 2 SaxonCoronaSchVO, je třeba
zohlednit stávající současné průmyslové koncepce nebo koncepce profesních sdružení.
- Zařízení a provozovatelé služeb podle § 4 odst. 4 CoronaSchVO musí mít své koncepce
schválené příslušnými místními úřady.

2. Klimatizační systémy, systémy větrání místnosti; větrání v oblastech se zvláštními
lékařskými požadavky
U ventilačních systémů v oblastech se zvláštními zdravotními požadavky, např. u pacientů s
intenzivní péčí, musí být dodrženy požadavky na průtok v souladu s platnými normami nebo
doporučeními (např. Německé společnosti pro nemocniční hygienu) pro ventilační a
klimatizační systémy ve zdravotnických zařízeních.
3. Klimatizační systémy, systémy větrání místnosti; větrání v oblastech bez zvláštních
lékařských požadavků
Pro další prostory v sektoru zdravotnictví a péče nebudou v souvislosti s pandemií stanoveny
žádné další požadavky na ventilační opatření. Pacienti s COVID-19 nemusí být umístěni v
místnostech s nuceným větráním; stávající větrání nemusí být vypnuto.
Protože odborníci (např. VDI Clean Air Commission) v současné době odhadují, že
pravděpodobnost přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím klimatizačních systémů (HVAC) v
restauracích, obchodech atd. je velmi nízká, neměly by být klimatizační systémy vypnuty. Platí
požadavky směrnice VDI 6022; Údržba musí být prováděna pravidelně.
U
vzduchotechnických jednotek s vnějším vzduchem je třeba zvýšit objem vnějšího vzduchu,
aby se dosáhlo odpovídající výměny vzduchu. V místnostech s HVAC bez přívodu vnějšího
vzduchu a v místnostech bez mechanické ventilace by se měla během používání co možná
nejčastěji používat křížová ventilace, protože čerstvý vzduch přispívá k rychlému ředění
možných virových ložisek.
Vzhledem k tomu, že při použití místností nemůže přetéct a vířit vzduch, zůstávají pravidla
větrání a hygienická opatření ovlivněna koncepcí větrání místnosti.
II. Zvláštní předpisy
Jsou učiněna následující zvláštní předpisy:
1. Hygienická pravidla pro distribuci potravin k přímé spotřebě a stravování pro hotely
a ubytování
- Pro všechna zařízení musí být vypracována a implementována koncepce hygieny a ochrany
před infekcemi. Je povinné zahrnout ustanovení této obecné vyhlášky. Příslušné zařízení musí
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dodržovat všechny doplňující nebo odlišné ustanovení obecného nařízení, které upravují
provoz zařízení denní péče a škol. Pro gastronomické podniky platí také současné průmyslové
koncepce a standardy.
- Hygienické koncepce zařízení musí zahrnovat ustanovení pro zakrytí úst a nosu
zaměstnanců při kontaktu se zákazníkem. Při přímém kontaktu se zákazníkem se důrazně
doporučuje používat pokrývku úst a nosu, pokud nejsou možná jiná ochranná opatření.
- Stravovací podniky, hotely a ubytovací zařízení musí informovat návštěvníky ve vstupním
prostoru pomocí informačních tabulí nebo piktogramů o hygienických pravidlech podle
koncepce hygieny a ochrany před infekcemi.
- Mezi obsazenými stoly musí být dodržena vzdálenost nejméně 1,5 metru. Velikosti stolů by
měly být pokud možno zmenšeny, místa k sezení a stání musí být uspořádána tak, aby mezi
hosty byla zaručena vzdálenost nejméně 1,5 metru. Osoby, které se smějí vzájemně
kontaktovat podle § 2 odst. 2 a 4 SächsCoronaSchVO, mohou sedět v restauraci bez minimální
vzdálenosti.
- Při čištění a oplachování nádobí, sklenic a příborů je třeba věnovat zvláštní pozornost
dodržování hygienických kritérií. Nádobí, sklenice a příbory musí být před dalším použitím
zcela suché.
Pro samoobsluhu platí následující: Příbory musí být vydávány samostatně servisním
personálem. Místa na odstraňování podnosů a nádobí a také jídla nabízená formou bufetu
musí být chráněny před kýcháním a kašlem ze strany zákazníků. Pro samoobslužnou
manipulaci s potravinami se musí používat kleště nebo podobné pomůcky. Kleště nebo
podobné pomůcky musí být pravidelně čištěny a dezinfikovány. Dodržování hygienických
pravidel pro bufety musí být sledováno servisním personálem. Mělo by se zabránit vytváření
řad.
- Provoz baru je povolen za předpokladu, že jsou splněny požadavky podle § 2 odst. 2 a 4
SächsCoronaSchVO. Zaměstnanci musí být chráněni vhodným vybavením (např. skleněnými
tabulemi z akrylového skla) nebo povinni nosit pokrývku úst a nosu.
- Kouření shisha je povoleno ve stravovacích zařízeních a dalších podobných zařízeních za
předpokladu, že je zajištěno následující: používá se jedna trubka pro shisha/vodu na osobu (s
výjimkou osob patřících do jedné domácnosti), musí být použity jednorázové trubky a náustky
na jedno použití, shisha je připravena pomocí rukavic a chráničů úst a každá shisha musí být
po použití důkladně očištěna a vydezinfikována. To také zahrnuje čištění skleněného těla
dezinfekčním prostředkem. Po vyčištění musí být skleněné tělo zcela usušeno. Pouze když je
skleněné tělo připraveno k dalšímu použití, může být znovu naplněno vodou.
- Z hygienických důvodů se doporučuje bezhotovostní platba.
- V hernách nebo dětských koutcích ve stravovacích zařízeních by měla být věnována
pozornost minimální vzdálenosti mezi dětmi z různých domácností. Po použití by se měly umýt
ruce. K dispozici by měly být pouze hračky, které se snadno čistí.
- Při manipulaci s potravinami v těchto podnicích je třeba dodržovat obecná pravidla hygieny
při přípravě, dodávce a přepravě potravin a hygieny každodenního života. Musí být zajištěno
pravidelné mytí rukou.
- Časté mytí rukou a v případě potřeby dezinfekce by měli být upřednostněny před používáním
jednorázových rukavic.
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- Dávkovače dezinfekčních prostředků musí být umístěny ve vstupním prostoru do pokoje pro
hosty, ve venkovních prostorách používaných pro stravovací účely a na toaletách.
- Osobám podezřelým z toho, že mají COVID-19 nebo s pozitivní detekci koronaviru, je
zakázáno pracovat ve výše uvedených zařízeních. Po pozitivní detekci koronaviru musí být
před pokračováním v práci prokázáno minimálně 14 dnů karantény a žádné příznaky po dobu
nejméně 48 hodin. Ostatní omezení týkající se činnosti a zaměstnání podle IfSG zůstávají
nedotčeny.
- Personál musí být během pandemie koronaviru vyškolen a poučen o dodržování
hygienických předpisů.
- Obsazení ložnic je přípustné pouze ve smyslu § 2 odst. 2 SächsCoronaSchVO ze dne 3.
června 2020.
- Pokud přesto musí být prostory v ubytovacích zařízeních využívány různými osobami, např.
společné prostory, sanitární místnosti a kuchyně, musí být přijata organizační opatření, aby se
zabránilo kontaktu mezi jednotlivými osobami, pokud nelze zaručit minimální vzdálenost 1,5
metru. Vhodné jsou například různé časy použití, které jsou stanoveny předem. Kromě toho
musí být mezi jednotlivými použitími stanoveny časové přestávky, aby se důsledně vyloučily
kontakty. Dále musí být prostory mezi použitím přiměřeně větrané.
- Stravovací zařízení, hotely a ubytovací zařízení nesmějí pořádat taneční akce.

2. Hygienická pravidla pro obchody a prodejny všeho druhu
- Podle § 2 odst. 5 bodu 1 č. 2 a odstavce 2 Saského zákona CoronaSchV, musí zaměstnanci,
kteří přicházejí do styku se zákazníky, nosit pokrývku úst a nosu, pokud nebyla učiněna žádná
jiná ochranná opatření (např. tabule z akrylového skla), a zákazníci musí při pobytu v obchodě
nosit pokrývku úst a nosu.
- Vstupní a výstupní dveře, které se neotevírají a nezavírají automaticky, by měli být během
otevírací doby vždy otevřené. Ve zvláštních situacích, jako je chlad nebo jiné nepříznivé
povětrnostní podmínky, z hygienických důvodů potravin (zejména ochrana proti pronikání
škůdců) a v zásadě, aby se zabránilo vniknutí hmyzu, mohou být dveře výjimečně udržovány
zavřené. Kliky dveří musí být pravidelně dezinfikovány.
Ve vstupním prostoru musí být dezinfekční prostředky k dispozici zákazníkům k použití, jakož
i označení označující jejich použití. Zákazníci musí být informováni prostřednictvím oznámení,
že vstup do obchodu při podezření na COVID-19 není povolen. Pokladny s provozem
zaměstnanců musí být chráněny zařízeními (např. tabule z akrylového skla). Označení na
podlaze musí zajišťovat dodržování minimálních vzdáleností v oblasti pokladny. Pokud je to
technicky možné, je třeba nabízet a doporučovat bezhotovostní platbu. Povrchy a předměty,
kterých se zákazníci často dotýkají, včetně úchytů na nákupních koších a vozících, musí být
pravidelně čištěny a dezinfikovány - nejméně dvakrát za pracovní den, pokud možno po
každém použití zákazníkem. Za tímto účelem prodejny vyvíjejí hygienické plány s přihlédnutím
k individuálním podmínkám a současným průmyslovým standardům, které musí být na
požádání předloženy zákazníkům a orgánům ke kontrole.
- V závislosti na velikosti prodejny nebo obchodu a prostorových podmínkách, stanoví
odpovědné osoby horní limity počtu zákazníků, které mohou být v obchodě tolerovány
současně, což umožňuje bezpečné udržení minimální vzdálenosti. Po dosažení tohoto počtu
zákazníků musí přístupové předpisy zajistit, aby povolený počet nebyl překročen („jeden
dovnitř - jeden ven“).
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- Mělo by se zvážit zavedení „jednosměrného systému uliček“.
- Časté mytí rukou a v případě potřeby dezinfekce by měli být upřednostněny před používáním
jednorázových rukavic.
- Osobám podezřelým z toho, že mají COVID-19 nebo s pozitivní detekci koronaviru, je
zakázáno pracovat ve výše uvedených zařízeních. Po pozitivní detekci koronaviru musí být
před pokračováním v práci prokázáno minimálně 14 dnů karantény a žádné příznaky po dobu
nejméně 48 hodin. Ostatní omezení týkající se činnosti a zaměstnání podle IfSG zůstávají
nedotčeny.
- Personál musí být během pandemie koronaviru vyškolen a poučen o dodržování
hygienických předpisů.

Dodatečná zvláštní hygienická pravidla v maloobchodě s potravinami
- Pokud jsou dodávány samoobslužné sypké potraviny, které se před konzumací nemyly ani
neloupaly, musí zákazníci použít kleště nebo podobné pomůcky, nebo rukavice na jedno
použití. Kleště nebo podobné pomůcky musí být pravidelně čištěny a dezinfikovány.

Dodatečná zvláštní hygienická pravidla pro prodej kosmetických prostředků
- Kosmetické předměty, jako jsou rtěnky nebo make-up, nesmí být před zakoupením
vyzkoušeny takovým způsobem, že je používá několik lidí. Krémy z otevřených sklenic lze
odebrat pouze důkladně umytýma rukama a s použitím čisté špachtle.

3. Hygienická pravidla pro podniky, řemesla a služby, není-li v oddílu II 10 stanoveno
jinak, stejně jako zařízení, nabídky pro veřejnost a sbírky ve veřejných prostorách
včetně veletrhů
- Majitel musí prostřednictvím omezení přístupu a organizačních předpisů zajistit, aby
minimální vzdálenost byla zachována ve všech oblastech.
- V závislosti na velikosti zařízení a prostorových podmínkách musí být v konceptu
specifikována horní hranice počtu současně přítomných hostů, což zajišťuje zachování
minimální vzdálenosti.
Další zvláštní hygienická pravidla pro dětská hřiště
- Musí být stanoven přístupový limit pro maximální počet dětí v závislosti na velikosti hřiště
nebo počtu herních zařízení, pískovišť, aby bylo možné zachovat vzdálenost mezi
rodinami/skupinami.
- Minimální vzdálenost musí být udržována v co největší míře.
- Po použití hřiště je třeba si na místě umýt nebo případně dezinfikovat ruce.
- V areálu hřiště nejsou povoleny pikniky ani podobné aktivity.
- Dozorčí povinnost pro děti do 8 let.

4. Hygienická pravidla pro školy, střediska denní péče, školky a vzdělávací instituce
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- To platí, pokud obecný předpis upravující provoz zařízení denní péče a škol neobsahuje
ustanovení, která by byla v rozporu.
- Obecně platné pravidlo o vzdálenosti je třeba dodržovat v co největší míře, v případě potřeby
malými pevnými skupinami s větší vzdáleností mezi osobami. To platí také pro pobyt venku.
Při návštěvě zařízení denní péče o děti, ve školách a na školních akcích, není žádná minimální
vzdálenost podle § 2 odst. 4 CoronaSchVO ze dne 3. června 2020.
- Zkoušky se provádějí ve větších místnostech s dostatečnou vzdáleností.
- Pokud musí materiály a technické vybavení používat různé osoby, musí být mezi příslušnými
uživateli vyčištěny, nebo alespoň očištěny.
- Musí být určeny dostatečné vhodné zařízení na mytí rukou, vybavené tekutým mýdlem; v
ideálním případě by se na sušení měli použít jednorázové ručníky. Elektrické sušičky rukou
jsou méně vhodné, ale mohou být ponechány, pokud jsou již nainstalovány.

Další zvláštní hygienická pravidla pro hudební školy
- Výuka musí být organizována v souladu s minimální vzdáleností. Hodiny pro orchestry a
sbory nejsou povoleny.
- V závislosti na velikosti zařízení a prostorových podmínkách musí být v konceptu
specifikována horní hranice počtu současně přítomných studentů, což zajišťuje zachování
minimální vzdálenosti.
- Hráči dechových nástrojů a zpěváci musí dodržovat vzdálenost 3 metry.
- U dechových nástrojů musí být nakondenzovaná voda shromažďována. Použité jednorázové
utěrky se shromažďují a likvidují v sáčcích na odpadky odolných proti roztržení. Textilní utěrky
musí být po použití odpovídajícím způsobem prány.
- Po lekci musí být místnost důkladně odvětrána.

5. Hygienická pravidla pro služby péče o děti a mládež
- Poskytovatelé služeb péče o děti a mládež podle § 11 až 14, § 16, § 29 a § 32 SGB VIII musí
vypracovat koncepce, které obsahují opatření pro navádění návštěvníků, rozestupy a základní
hygienická opatření a které jsou založena na obecných hygienických pravidlech této obecné
vyhlášky. Koncepce musí být sděleny příslušnému místnímu úřadu.
- U opatření při rekreaci dětí a mládeže se musí dodržovat i tyto hygienické předpisy:
Počet účastníků, včetně dohlížitelů, by měl brát v úvahu místní podmínky a vymezení skupin.
Opatření se provádějí ve stálých skupinách; pokud je to možné, je třeba se vyhnout kontaktu
s jinými skupinami nebo jednotlivci. Hygienická koncepce pořadatele musí být vypracována s
přihlédnutím k hygienické koncepci ubytovacího zařízení.

6. Hygienická pravidla pro nízkoprahové / otevřené nabídky (např. místa setkávání
seniorů, rodinná centra, služby pro osoby se zdravotním postižením, duševně nemocné
nebo závislé osoby a svépomocné skupiny) s výjimkou regulační oblasti dětí a mládeže
.
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- Pro všechna zařízení musí být vypracována a implementována koncepce hygieny a ochrany
před infekcemi. Přitom musí být zahrnuta obecná ustanovení této obecné vyhlášky.
- V závislosti na velikosti zařízení a prostorových podmínkách musí být v konceptu
specifikována horní hranice počtu současně přítomných osob, což zajišťuje zachování
minimální vzdálenosti.
- Majitel musí zajistit, zejména prostřednictvím omezení přístupu a organizačních předpisů,
aby minimální vzdálenost byla zachována ve všech oblastech.

7. Hygienická pravidla pro integrační asistenční služby pro osoby se zdravotním
postižením
- Pro polostacionární služby pro děti a dospívající se zdravotním postižením, jako je celodenní
péče/dovolenková péče, kde jsou poskytovány integrační asistenční služby v souladu s SGB
IX, ustanovení této obecné vyhlášky a obecné vyhlášky upravující provoz zařízení denní péče
a škol v souvislosti s bojem proti pandemii SARS-CoV-2 platí odpovídajícím způsobem.
- Vedení dílny pro zdravotně postižené osoby nebo vedení jiného poskytovatele služeb podle
§ 60 SGB IX má pro obyvatele
a) zařízení pro dospělé osoby s duševními nebo psychickými poruchami,
b) zařízení pro dospělé osoby se zdravotním postižením a
c) ambulantní asistované žijící komunity a rezidenční skupiny s osobami se zdravotním
postižením podle § 2 odst. 2 a 3 Saského zákona o péči a kvalitě života, pokud se část 2
Saského zákona o péči a kvalitě života na ně vztahuje,
koordinovat hygienickou koncepci podle § 4 odst. 2 nařízení o ochraně před koronavirem s
příslušným vedením rezidenčního zařízení zaměstnanců dílny. Je třeba učinit opatření v
souvislosti s návratem do instituce, zejména pokud jde o dopravu a organizaci práce.
- Až do zavedení hygienické koncepce podle § 4 odst. 2 Vyhlášky o ochraně před koronavirem,
která zaručuje plný provoz, správa workshopu pro zdravotně postižené osoby nebo jiný
poskytovatel služeb podle § 60 SGB IX, nebo jiná nabídka strukturování dne pro osoby se
zdravotním postižením, může omezit zaměstnávání nebo účast osob se zdravotním
postižením v zařízení.
- V případě pravidelných dopravních služeb za účelem přepravy osob se zdravotním
postižením mezi místem bydliště/bydlištěm a zařízením je nutné nosit pokrývku úst a nosu;
Ustanovení § 1 odst. 2 odsek 3 až 5 nařízení o ochraně před koronavirem se použijí
odpovídajícím způsobem. Hygienická koncepce dopravní služby podle § 4 odst. 2 nařízení o
ochraně před koronavirem musí být koordinována s příslušnými zařízeními.

8. Hygienická pravidla pro polostacionární zařízení v souladu s Knihou XI Německého
zákoníku sociálního zabezpečení (SGB XI)
Poskytovatelé zařízení denní péče podle § 71 odst. 2 číslo 2 2. Alternativní SGB XI jsou
povinny v rámci hygienického plánu v souladu s § 36 odst. 1 odseku 1 číslo 2 nebo § 23 odst.
5 zákona o ochraně před infekcemi jako součást hygienického plánu vypracovat koncepci
vstupu a opuštění zařízení pro péči o hosty denní péče hygienického plánu nebo nezávislou
koncepci. Koncepce musí obsahovat zejména předpisy o hygienických opatřeních, počtu
7

ošetřovaných hostů, délce návštěv, přepravě do zařízení a domů a sledovatelnosti jakýchkoli
řetězců infekce. Je povinné zahrnout ustanovení této obecné vyhlášky.

9. Hygienická pravidla pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
- Je třeba dodržovat příslušná doporučení Komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí
a RKI.
- Nemocnice, preventivní nebo rehabilitační zařízení, ve kterých je poskytována zdravotní péče
srovnatelná s péčí poskytovanou nemocnicemi, všechna ostatní zdravotnická zařízení, včetně
praktik lékařských zdravotnických profesí, ambulantních ošetřovatelských služeb, úplných
nebo částečných lůžkových zařízení pro péči a ubytování starších osob, osob se zdravotním
postižením nebo osob vyžadující péči a domovy pro nezletilé musí v souladu s § 23 nebo 36
zákona o ochraně před infekcemi stanovit v hygienických plánech vnitřní postupy pro infekční
hygienu. To také zahrnuje odpovídající předpisy pro prevenci infekce SARS-CoV-2. Pro
zařízení podle § 6 odst. 1 číslo 1 a 2 SächsCoronaSchVO platí § 36 odst. 1 věta 1 číslo 2
zákona o ochraně před infekcemi a § 3 odst. 2 číslo 10 a číslo 12 Saského zákona o péči a
kvalitě života.

10. Hygienická pravidla pro řemeslné a servisní firmy, jako jsou kadeřnictví a související
poskytovatelé služeb (např. péče o nohy, nehtová studia, kosmetické salony, ale také
piercingová nebo tetovací studia nebo masáže)
- Zařízení mohou navštívit pouze zákazníci, kteří nemají podezření na COVID-19. To by mělo
zařízení označit. Kontroly pomocí měření horečky nebo podobně se nedoporučují.
- Pro zákazníky a zaměstnance mezi sebou a mezi pracovišti musí být dodržena pravidla
vzdálenosti nejméně 1,5 metru. - Značky vzdálenosti na podlaze mohou být užitečné jako
orientace.
- Během léčby nelze ze zjevných důvodů dodržovat regulaci vzdálenosti mezi klientem a
příslušným lékařem. Zaměstnanci a klienti proto musí po celou dobu léčby nosit alespoň jednu
pokrývku úst a nosu. Zákazníci si musí přinést vlastní pokrývku úst a nosu. Zařízení musí
poukazovat na správné zacházení s pokrývkou úst a nosu (nasazení a sejmutí, bez
manipulace při nošení).
- Vzhledem k tomu, že při ošetřování obličeje není možné nosit pokrývku úst a nosu, musí
personál v těchto případech nosit masku FFP2 bez výdechového ventilu a musí si chránit oči,
např. pomocí ochranných brýlí.
- Musí být přijata organizační opatření, která zajistí, aby si všechny osoby okamžitě po vstupu
do zařízení umývaly nebo dezinfikovaly ruce. Musí být k dispozici dostatečná vhodná zařízení
pro mytí rukou (s dostatečnou vzdáleností mezi nimi), která je vybavena tekutým mýdlem a
jednorázovými ručníky pro sušení. Elektrické sušičky rukou jsou méně vhodné, ale mohou být
ponechány, pokud jsou již nainstalovány.
- Běžné čištění povrchů a předmětů a jejich frekvence musí být zachovány. Použité vybavení
(nůžky, hřebeny, zastřihovače vlasů, čepice atd.) musí být po použití zákazníkem zpracovány
obvyklým způsobem. Dezinfekce povrchu mimo to se nedoporučuje. Pro použité místnosti
neexistují žádné zvláštní povinnosti čištění ani povinnosti poskytovat dezinfekční prostředky.
Veškeré znečištění, zejména z pracovních povrchů v souvislosti s návštěvami, musí být
okamžitě odstraněno.
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- Kromě toho se odkazuje na příslušná ustanovení vyhlášky Saského státního ministerstva
sociálních věcí o prevenci přenosných nemocí (Saské hygienické nařízení - SächsHygVO) ze
dne 7. dubna 2004, ve znění z 28. prosince 2009.

11. Hygienická pravidla pro veřejné toalety a sociální zařízení na kempech
Aby bylo možné dodržovat předpisy o vzdálenosti mezi uživateli, musí být poskytnuty
informace o maximálním počtu osob povolených v sanitárních místnostech. Informace o
regulaci vzdálenosti musí být uvedeny před hygienickými místnostmi. - Značky vzdálenosti na
podlaze mohou být užitečné jako orientace.
- Pokud nelze dodržet požadavek na vzdálenost, důrazně se doporučuje, aby zaměstnanci a
uživatelé měli na sobě pokrývku úst a nosu. Uživatelé si musí přinést pokrývku úst a nosu.
- Musí být k dispozici dostatečná vhodná zařízení pro mytí rukou (s dostatečnou vzájemnou
vzdáleností), které jsou vybavena tekutým mýdlem. Pokud si uživatelé nepřinesou vlastní
ručníky, k sušení jsou ideální jednorázové ručníky. Nádoby na jednorázové ručníky musí být
vyloženy sáčky na odpadky odolnými proti roztržení a pravidelně vyprazdňovány.
- Elektrické sušičky rukou jsou méně vhodné, ale mohou být ponechány, pokud jsou již
nainstalovány.
- Po použití hygienických zařízení jsou uživatelé povinni si umýt ruce.
- Veškeré znečištění, zejména kontaktních povrchů, musí být okamžitě odstraněno. To si může
vyžadovat kontroly několikrát denně a čištění v případě reklamací.

12. Hygienická pravidla pro sportovní zařízení, fitness a sportovní studia, jakož i taneční
školy
- Počet povolených sportovců, tanečníků nebo tanečních párů v každém případě závisí na
daném sportu, musí umožňovat udržování minimální vzdálenosti nejméně 1,5 metru během
tréninku a musí se odrážet v koncepci sportovního zařízení nebo instituce.
- Je-li to možné, musí být dodržena minimální vzdálenost.
- Týmové sporty jsou povoleny. Školení musí být navržena tak, aby fyzický kontakt byl co
nejmenší. Během tréninkových her a soutěží je třeba se vyvarovat dalšího fyzického kontaktu
(společné oslavy cílů atd.). Mezistátní soutěže nejsou povoleny.
- U kontaktních sportů (sporty, které vyžadují nebo zdůrazňují fyzický kontakt mezi hráči) musí
být minimalizována změna partnerů během tréninku. Mezistátní soutěže nejsou povoleny.
- Ve sportovních zařízeních nebo zařízeních není povinnost nosit pokrývku úst a nosu. Během
tréninkového období je třeba se vyhnout opakovanému nasazování a sundávání pokrývky úst
a nosu, protože to zvyšuje riziko infekce.
- Otevření tanečních škol je povoleno pro soukromé hodiny a pro fixní páry (tj. žádné třídy s
měnícími se partnery) a sólové tanečníky. Učitelé tance a asistenti mohou tančit společně.
Extra třídy pro rizikové skupiny (např. tanec pro seniory) by neměly být nabízeny.
- Minimální vzdálenost musí být zachována také ve šatnách a sanitárních prostorech. Za těchto
podmínek je také možné otevřít šatny a sprchy. Zařízení pro mytí rukou (s dostatečnou
vzdáleností mezi nimi) musí být vybaveno tekutým mýdlem a jednorázovými ručníky pro
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sušení. Elektrické sušičky rukou jsou méně vhodné, ale mohou být ponechány, pokud jsou již
nainstalovány.
- Tréninkové vybavení musí být po použití vyčištěno.
- Pokud je to možné, platba by měla být provedena bankovním převodem a pokladník by měl
být vybaven ochrannými zařízeními (např. panely z akrylového skla).
- Sportovní zařízení, fitness a sportovní studia a taneční školy nesmějí být přístupné veřejnosti
(diváci, doprovodné osoby atd.). Sportovní akce s publikem jsou zakázány.

13. Hygienická pravidla pro sportovní zařízení pro sportovce a sportovkyně, pro které
existuje pracovní smlouva, která je zavazuje k výkonu sportovní činnosti za poplatek,
jejímž hlavním účelem je zajistit jejich životní náklady
- Školení a soutěže se musí provádět podle specifikací federálních profesních sdružení.
- Podle SaxonCoronaQuarVO musí být všechny osoby, které vstoupily do země ze třetích zemí
nebo zvláště postižených evropských zemí, umístěny do domácí karantény na 14 dní. Těmto
lidem je proto zakázáno navštěvovat sportovní zařízení.

14. Hygienická pravidla pro lázně (také jako součást hotelů a ubytovacích zařízení)
- Zásady a omezení kontaktu v souladu s § 1 a 2 Saského nařízení o ochraně před koronavirem
ze dne 3. června 2020 se rovněž použijí v lázních. Zejména musí být zachována minimální
vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob.
- Provozovatel musí prostřednictvím omezení přístupu a organizačních předpisů zajistit, aby
byla dodržena minimální vzdálenost jak ve vodě, tak ve všech oblastech mimo vodu, např. na
opalovacích plochách, v odpočívárnách, v šatnách, sanitárních místnostech a při pokladně.
- V závislosti na velikosti bazénu a dostupném prostoru by měla být stanovena horní hranice
počtu současně přítomných hostů, což umožní dodržení minimální vzdálenosti.
- Lázeňským hostům musí být sdělena pravidla chování a hygienické požadavky a musí být
zajištěno jejich dodržování.
- Pro každý bazén musí být vypracována individuální hygienická koncepce včetně použití
skluzavek, potápěčských platforem atd., a to na základě doporučení příslušných profesních
sdružení, např. Pandemický plán pro bazény Německé asociace bazénů.

15. Hygienická pravidla pro sauny (také jako součást hotelů a ubytovacích zařízení)
- Provozovat lze pouze suché sauny s teplotou nejméně 80°C; infuze nejsou povoleny.
- Parní lázně a parní sauny nesmí být provozovány.
- Zásady a omezení kontaktu v souladu s § 1 a 2 Saského nařízení o ochraně před koronavirem
ze dne 3. června 2020 se rovněž použijí v saunách. Zejména musí být zachována minimální
vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob.
- Provozovatel musí prostřednictvím omezení přístupu a organizačních předpisů zajistit, aby
byla zachována minimální vzdálenost v potních místnostech a ve všech ostatních oblastech,
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např. v odpočívárnách, chladicích místnostech, šatnách, sanitárních místnostech a při
pokladně.
- V závislosti na velikosti sauny a prostorových podmínkách musí být stanoven horní limit počtu
současně přítomných osob, aby byla zajištěna minimální vzdálenost.
- Hostům sauny musí být sdělena pravidla chování a hygienické předpisy a musí být zajištěno
jejich dodržování.
- Pro každé zařízení musí být vypracována hygienická koncepce na základě doporučení
příslušných profesních sdružení, např. koncepce ochrany před infekcemi pro veřejná saunová
zařízení Německé saunové federace.

16. Hygienická pravidla pro autobusovou dopravu
- Musí být vypracována a implementována koncepce hygieny a ochrany před infekcemi. Je
povinné zahrnout obecné ustanovení této obecné vyhlášky.
- Je třeba dbát na to, aby si všechny osoby dezinfikovaly ruce pokaždé, když vstoupí do
autobusu.
- Používání pokrývky úst a nosu je povinné podle § 2 odst. 5 číslo 1 SächsCoronaSchVO,
nikoli však pro zaměstnance, pokud byla učiněna jiná ochranná opatření nebo pokud
nedochází k přímému kontaktu se zákazníkem.
- Autobusy musí být často a důkladně nebo trvale větráni.
- Zejména u personálu by mělo být upřednostněno časté mytí rukou, a v případě potřeby
dezinfekce, před nošením jednorázových rukavic.

III. Pokud jde o bohoslužby a související události, odkazuje se na opatření na ochranu zdraví
a ochranu před infekci při provádění bohoslužeb a náboženských aktů během pandemie
koronaviru (dohoda mezi spolkovým kancléřem a hlavami vlád federálních států ze dne 30.
dubna 2020 s církvemi a náboženskými komunitami).

IV. Další hygienická ochranná opatření jsou vyhrazena.

V. Tato obecná vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. června 2020. Bod II.1., Osmá odrážka
obecného nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení. Použije se do 29. června 2020
včetně.

Právní odvolání
Proti tomuto obecnému příkazu lze podat žalobu do jednoho měsíce od jeho písemného
oznámení na příslušném místním Saském správním soude, pro zápis úředníka soudní
kanceláře nebo elektronicky ve formě schválené na nahrazení písemné formy.
Saský správní soud, v jehož obvodu má žalobce sídlo nebo bydliště, je místně odpovědný:
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- Správní soud v Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz,
- Správní soud v Drážďanech, Centrum speciálních soudů, Hans-Oster-Strasse 4, 01099
Drážďany,
- Správní soud v Lipsku, Rathenaustrasse 40, 04179 Lipsko.
U žalobců bez sídla nebo bydliště ve Svobodném státě Sasko je místně příslušný správní soud
v Drážďanech, Fachgerichtszentrum, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drážďany.
V soudním řízení musí být uveden žalobce, odpůrce (Svobodný stát Sasko) a předmět žaloby
a měl by obsahovat specifickou žádost. Je třeba uvést skutečnosti a důkazy na podporu a
připojit napadené rozhodnutí s obecnou působností. K žádosti a ke všem podáním se připojí
kopie ostatních účastníků řízení.

Poznámky k právu na odvolání
- Proti správním aktům Saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti
není stanoveno námitkové řízení. Podáním odvolání není dodržena lhůta pro podání žaloby.
- Podání odvolání prostým e-mailem není dovoleno a nemá žádní právní účinek.
- Je-li odvolání podáno v elektronické podobě, musí být elektronický dokument opatřen
kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědné osoby nebo musí být podepsán
odpovědnou osobou a předložen prostřednictvím zabezpečeného přenosového kanálu podle
oddílu 55a odst. 4 Nařízení správního soudu (VwGO). Další požadavky pro přenos
elektronického dokumentu vyplývají z kapitoly 2 Nařízení o technickém rámci elektronických
právních transakcí a o schránce zvláštních elektronických orgánů (Nařízení o elektronických
právních transakcích - ERVV).
- Podle federálního práva je procesní poplatek splatný v řízení před správními soudy v
důsledku podání žaloby.
Drážďany, 12. června 2020

Uwe Gaul
Státní tajemník
Saské státní ministerstvo
sociálních věcí a sociální soudržnosti
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