Dekret ogólny
Egzekwowanie ustawy o Zapobieganiu Zakażeniom
z powodu pandemii koronawirusa
Regulacja wymagań higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona
wirusa
Ogłoszenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej
4 czerwca 2020 r., Numer akt: 15–5422 / 22
Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej na podstawie § 28 ust. 1
art. 1 ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG) z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I str. 1045),
ostatnio zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 19 maja 2020 r. (BGBl. I str. 1018) został
zmieniony, co następuje
Dekret ogólny
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się korona wirusa podczas stopniowego złagodzenia
środków przyjętych przy okazji pandemii koronowej, obowiązują następujące przepisy:
I. Ogólne
1. Zasady
- Wszystkie przykazania i zasady obowiązujące obecnie w przestrzeni publicznej muszą, w
miarę możliwości, być wdrażane również w instytucjach. Odniesiono się do rozporządzenia
Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej w sprawie ochrony
przed koronawirusem SARS-CoV-2 i COVID-19 (rozporządzenie o ochronie koronowej SächsCoronaSchVO) w wersji z 12 maja 2020 r.
- Tylko osoby, które nie są podejrzane o COVID-19, mogą odwiedzać lub korzystać z
zakładów, obiektów lub usług. Kontrole za pomocą pomiarów gorączki lub podobnych nie są
zalecane.
- Instrukcje dotyczące kaszlu i kichania muszą być przestrzegane i przestrzegane.
- Jeśli nie można zachować minimalnej odległości 1,5 metra, zdecydowanie zaleca się
zakładanie osłony na nos.
- W przypadku orkiestr, chórów i wspólnego śpiewania wymagane są większe minimalne
odległości.
- Znaki / plakaty powinny jasno i zwięźle przedstawiać wszystkie wymagania higieniczne
obowiązujące w danym miejscu, w razie potrzeby za pomocą piktogramów.
- Należy podjąć środki, aby wszystkie osoby mogły umyć lub zdezynfekować ręce po wejściu
do miejsc, o których mowa w sekcji II.
• Należy zapewnić możliwości dobrowolnej rejestracji gości i gości, aby ułatwić śledzenie
kontaktów.
- Znaczniki odległości na podłodze mogą być pomocne w orientacji. W razie potrzeby przed
budynkiem należy wskazać przepisy dotyczące odległości.
- Należy unikać wąskich obszarów iw razie potrzeby przeprojektować. Należy podjąć środki
dla bezpośrednich gości.
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- zalecana jest płatność bezgotówkowa; należy unikać dalszych interaktywnych działań z
dodatkowymi kontaktami (obsługa klawiszy, ekrany dotykowe itp.).
- Używane pomieszczenia muszą być często dokładnie wentylowane.
- Preferowane powinny być pobyty i zajęcia na świeżym powietrzu nad ograniczonymi
przestrzeniami.
- Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań higieny i kontroli
zakażeń.
- Pracodawcy muszą wdrożyć specjalne środki bezpieczeństwa pracy na podstawie
zaktualizowanej oceny ryzyka. Należy wziąć pod uwagę standard bezpieczeństwa pracy
SARS-CoV-2 opublikowany przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych oraz,
jeżeli jest dostępny, jego specyficzne dla branży dostosowanie przez odpowiedzialną
instytucję ubezpieczenia wypadkowego lub organ nadzoru.
- W koncepcjach, które należy opracować zgodnie z § 4 ust. 2 saksońskiego CoronaSchVO,
należy wziąć pod uwagę istniejące obecnie koncepcje branżowe lub koncepcje stowarzyszeń
zawodowych.
- Obiekty i operatorzy usług zgodnie z § 4 ust. 4 CoronaSchVO muszą mieć zatwierdzone
koncepcje przez właściwe władze lokalne.

2. systemy klimatyzacji, systemy wentylacji pomieszczeń; wentylacja w obszarach o
szczególnych wymaganiach medycznych
W przypadku systemów wentylacyjnych w obszarach o szczególnych wymaganiach
medycznych, np. rodziców będących na intensywnej terapii, należy przestrzegać wymagań
dotyczących przepływu zgodnie z obowiązującymi normami lub zaleceniami (np. Niemieckie
Towarzystwo Higieny Szpitalnej) dla systemów wentylacyjnych w placówkach medycznych.
3. systemy klimatyzacji, systemy wentylacji pomieszczeń; wentylacja w obszarach bez
specjalnych wymagań medycznych
W przypadku innych pomieszczeń w sektorze medycznym i opieki nie zostaną nałożone żadne
dodatkowe wymagania dotyczące środków wentylacyjnych w związku z pandemią. Pacjenci z
COVID-19 nie muszą być umieszczani w pomieszczeniach z wymuszoną wentylacją;
Istniejąca wentylacja nie musi być wyłączona.
Ponieważ eksperci (np. VDI Clean Air Commission) obecnie szacują prawdopodobieństwo
transmisji SARS-CoV-2 przez systemy klimatyzacji (HVAC) w restauracjach, sklepach itp. Na
bardzo niskie, systemów klimatyzacji nie należy wyłączać. Obowiązują wymagania wytycznej
VDI 6022; Konserwacja musi być przeprowadzana regularnie. W centralach wentylacyjnych z
powietrzem zewnętrznym należy zwiększyć objętość powietrza zewnętrznego, aby uzyskać
odpowiednią wymianę powietrza. W pomieszczeniach z HVAC bez zewnętrznego zasilania
powietrzem oraz w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej należy stosować wentylację
krzyżową tak często, jak to możliwe podczas użytkowania , ponieważ świeże powietrze
przyczynia się do szybkiego rozcieńczenia możliwych miano wirusa.
Ponieważ korzystanie z pomieszczeń nie może przelać i zawirować powietrza, koncepcja
wentylacji pomieszczenia nie ma wpływu na zasady dotyczące odległości i środki higieny.
II. Przepisy szczególne
2

Wprowadzono następujące specjalne przepisy:
1. zasady higieny dotyczące dystrybucji żywności do bezpośredniego spożycia i
gastronomii, hoteli i zakwaterowania
Dla wszystkich obiektów należy opracować i wdrożyć koncepcję higieny i ochrony przed
infekcjami. Obowiązkowe jest uwzględnienie postanowień tego ogólnego dekretu.
Odpowiednie placówki muszą przestrzegać wszelkich dodatkowych lub odmiennych
postanowień dekretu ogólnego regulujących funkcjonowanie placówek opieki dziennej i szkół.
W przypadku gastronomii obowiązują również aktualne koncepcje i standardy branżowe.
- Koncepcje higieniczne obiektów muszą obejmować przepisy dotyczące zakrywania ust i nosa
pracowników mających kontakt z klientem. W przypadku bezpośredniego kontaktu z klientem
zdecydowanie zaleca się noszenie osłony na nos. Jeżeli nie są możliwe żadne inne środki
ochronne.
- Przedsiębiorstwa gastronomiczne, hotele i obiekty noclegowe muszą informować gości w
strefie wejściowej za pomocą tablic informacyjnych lub piktogramów o zasadach higieny
zgodnie z koncepcją higieny i ochrony przed infekcjami.
- Pomiędzy zajętymi stołami należy zachować odległość co najmniej 1,5 metra. Rozmiary
stołów należy w miarę możliwości zmniejszyć, miejsca do siedzenia i stania należy ustawić w
taki sposób, aby zagwarantować odległość co najmniej 1,5 metra między gośćmi. Osoby, które
mogą się ze sobą kontaktować zgodnie z § 2 ust. 2 i 4 SächsCoronaSchVO, mogą siedzieć
razem w restauracji bez zachowania minimalnej odległości.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie kryteriów higieny podczas czyszczenia
i płukania naczyń, szklanek i sztućców. Naczynia, szklanki i sztućce muszą być całkowicie
suche przed ponownym użyciem.
W przypadku samoobsługi obowiązują następujące zasady: Sztućce muszą być rozdawane
indywidualnie przez personel serwisowy. Punkty wyjmowania tac i zastawy stołowej, a także
potrawy oferowane w formie bufetu, muszą być chronione przed kichaniem i kaszlem przez
klientów. Szczypce lub podobne środki pomocnicze muszą być używane do samoobsługowej
obsługi żywności. Szczypce lub podobne środki należy regularnie czyścić i dezynfekować.
Zgodność z zasadami higieny dla bufetów musi być monitorowana przez personel serwisowy.
Należy unikać tworzenia kolejek.
- Operacja prętowa jest dozwolona pod warunkiem spełnienia wymagań zgodnie z § 2 ust. 2 i
4 SächsCoronaSchVO. Personel musi być osłonięty odpowiednim sprzętem (np. Szyby ze
szkła akrylowego) lub zobowiązany do noszenia osłony na nos.
- Palenie sziszy w lokalach gastronomicznych i podobnych jest zabronione.
- Ze względów higienicznych zalecana jest płatność bezgotówkowa.
- W pokojach zabaw lub miejscach zabaw dla dzieci w placówkach gastronomicznych należy
zwrócić uwagę na minimalną odległość między dziećmi z różnych gospodarstw domowych. Po
podaniu leku należy umyć ręce. Powinny być dostępne tylko zabawki łatwe do czyszczenia.
- Podczas obchodzenia się z żywnością w tych przedsiębiorstwach należy przestrzegać
ogólnych zasad higieny żywności podczas przygotowywania, dostawy i transportu żywności
oraz higieny codziennego życia. Należy zapewnić regularne mycie rąk.
- Częste mycie rąk i, w razie potrzeby, dezynfekcja powinny mieć pierwszeństwo przed
noszeniem jednorazowych rękawiczek.
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- Dozowniki środków dezynfekujących muszą być ustawione w strefie wejściowej do pokoju
gościnnego, na obszarach zewnętrznych wykorzystywanych do celów gastronomicznych oraz
w toaletach.
- Osobom podejrzanym o posiadanie COVID-19 lub pozytywnego wykrycia koronawirusa
zabrania się pracy w wyżej wymienionych obiektach. Po pozytywnym wykryciu koronawirusa,
przed wznowieniem pracy należy wykazać kwarantannę trwającą co najmniej 14 dni i bez
objawów przez co najmniej 48 godzin. Pozostała działalność i zakazy zatrudnienia zgodnie z
IfSG pozostają niezmienione.
Personel musi zostać przeszkolony i poinstruowany w zakresie przestrzegania zasad higieny
podczas pandemii koronowej.
- Zajmowanie sypialni jest dopuszczalne tylko w rozumieniu § 2 ust. 2 SächsCoronaSchVO z
dnia 3 czerwca 2020 r.
- Jeżeli jednak miejsca w mieszkaniu muszą być wykorzystywane przez różne osoby, np.
Części wspólne, pomieszczenia sanitarne i kuchnie, należy podjąć środki organizacyjne w celu
uniknięcia kontaktu między poszczególnymi osobami, jeżeli nie można zagwarantować
minimalnej odległości 1,5 metra. Na przykład odpowiednie są różne wcześniej określone czasy
użytkowania. Ponadto należy zapewnić przerwy między poszczególnymi zastosowaniami, aby
konsekwentnie wykluczać kontakty, a ponadto odstępy między zastosowaniami muszą być
odpowiednio wentylowane.
- Placówki gastronomiczne, hotele i obiekty noclegowe nie mogą organizować imprez
tanecznych.

2. Zasady higieny dla sklepów i sklepów wszelkiego rodzaju
- Zgodnie z § 2 ust. 5 ust. 1 nr 2 i ust. 2 saksońskiej CoronaSchV pracownicy mający kontakt
z klientami muszą nosić osłonę na usta i nos, jeżeli nie podjęto żadnych innych środków
ochronnych (np. Tafli szkła akrylowego), oraz podczas pobytu w sklepie klienci muszą nosić
osłonę na usta i nos.
Drzwi wejściowe i wyjściowe, które nie otwierają się i nie zamykają automatycznie, muszą być
zawsze otwarte w godzinach otwarcia. W szczególnych sytuacjach, np. W niskich
temperaturach lub w innych niesprzyjających warunkach pogodowych, ze względu na higienę
żywności (w szczególności ochronę przed przenikaniem szkodników) oraz w zasadzie, aby
zapobiec wtargnięciu owadów, drzwi mogą być wyjątkowo zamknięte. Klamki drzwi muszą być
następnie regularnie dezynfekowane.
- W strefie wejściowej należy udostępnić klientom środki dezynfekujące oraz znaki wskazujące
ich użycie. Klienci muszą zostać poinformowani za pomocą zawiadomienia, że wejście do
sklepu z podejrzeniem COVID-19 jest niedozwolone. Kasy fiskalne z obsługą pracownika
powinny być osłonięte przez urządzenia (np. Szyby ze szkła akrylowego). Oznaczenia na
podłodze muszą zapewniać przestrzeganie minimalnych odległości w obszarze kasy. O ile jest
to technicznie możliwe, należy oferować i zalecać płatności bezgotówkowe. Powierzchnie i
przedmioty często dotykane przez klientów, w tym uchwyty koszy na zakupy i wózki, muszą
być regularnie czyszczone i dezynfekowane - co najmniej dwa razy dziennie, ale w miarę
możliwości po każdym wykorzystanie przez klienta. W tym celu sklepy opracowują plany
higieny, uwzględniając indywidualne warunki, a także aktualne standardy branżowe, które na
żądanie muszą zostać przedstawione klientom i władzom w celu kontroli.
4

- W zależności od wielkości sklepu lub sklepu i warunków przestrzennych osoby
odpowiedzialne określają górne limity liczby klientów, które mogą być tolerowane jednocześnie
w sklepie, co umożliwia bezpieczne zachowanie minimalnej odległości. Po osiągnięciu tej
liczby klientów przepisy dostępu muszą gwarantować, że dopuszczalna liczba nie zostanie
przekroczona („jeden za jednego”).
- Należy rozważyć wprowadzenie „jednokierunkowego systemu ruchu”.
- Częste mycie rąk i, w razie potrzeby, dezynfekcja powinny mieć pierwszeństwo przed
noszeniem jednorazowych rękawiczek.
- Osobom podejrzanym o posiadanie COVID-19 lub pozytywnego wykrycia koronawirusa
zabrania się pracy w wyżej wymienionych obiektach. Po pozytywnym wykryciu koronawirusa,
przed wznowieniem pracy należy wykazać kwarantannę trwającą co najmniej 14 dni i bez
objawów przez co najmniej 48 godzin. Pozostała działalność i zakazy zatrudnienia zgodnie z
IfSG pozostają niezmienione.
Personel musi zostać przeszkolony i poinstruowany w zakresie przestrzegania zasad higieny
podczas pandemii koronowej.

Dodatkowe specjalne zasady higieny w handlu detalicznym żywnością
- Jeśli dostarczana jest samoobsługowa żywność sypka, która nie jest myta ani obrana przed
spożyciem, klienci muszą używać szczypiec lub podobnych środków pomocniczych lub
rękawiczek jednorazowych. Szczypce lub podobne środki należy regularnie czyścić i
dezynfekować.

Dodatkowe specjalne zasady higieny dotyczące sprzedaży produktów kosmetycznych
- Przed zakupem przedmiotów kosmetycznych, takich jak pomadki lub makijaż, nie wolno
próbować w taki sposób, aby korzystało z nich kilka osób. Kremy z otwartych słoików można
usuwać tylko dokładnie umytymi rękami i czystą szpachelką.

3. zasady higieny dla przedsiębiorstw, zakładów rzemieślniczych i usługowych, o ile nie
określono inaczej w sekcji II. 10, a także obiekty, oferty publiczne i kolekcje w
przestrzeni publicznej, w tym targi
- Właściciel musi zapewnić poprzez ograniczenia dostępu i przepisy organizacyjne, że
minimalna odległość może być zachowana we wszystkich obszarach.
- W zależności od wielkości obiektu i warunków przestrzennych w koncepcji należy określić
górną granicę liczby gości, która umożliwia zachowanie minimalnej odległości.
Dodatkowe specjalne zasady higieny dla placów zabaw
- Należy określić limit dostępu dla maksymalnej liczby dzieci w zależności od wielkości placu
zabaw lub liczby urządzeń do zabawy, miejsc do zabawy z piaskiem, aby można było
zachować odległość między rodzinami / grupami.
- Minimalna odległość musi być zachowana tak daleko, jak to możliwe.
- Po skorzystaniu z placu zabaw należy umyć ręce lub na miejscu zdezynfekować.
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- Pikniki i podobne zajęcia nie są dozwolone na terenie placu zabaw.
- Nadzór dla dzieci poniżej 8 lat.

4. zasady higieny dla szkół, żłobków, żłobków i instytucji edukacyjnych
- Ma to zastosowanie, chyba że ogólny przepis regulujący funkcjonowanie przedszkoli i szkół
zawiera odmienne przepisy.
- Ogólnie obowiązującą zasadę odległości należy przestrzegać w miarę możliwości, w razie
potrzeby przez małe stałe grupy z dalszą odległością między osobami. Dotyczy to również
pobytu na zewnątrz. Odwiedzając przedszkola dla dzieci, w szkołach i na imprezach
szkolnych, nie ma minimalnej odległości zgodnie z § 2 ust. 4 CoronaSchVO z 3 czerwca 2020
r.
- Testy należy przeprowadzać w większych pomieszczeniach z wystarczającą odległością.
- Jeżeli różne osoby muszą korzystać z materiałów i sprzętu technicznego, należy je wyczyścić
między odpowiednimi użytkownikami lub przynajmniej wytrzeć do czysta.
- Należy wyznaczyć wystarczające odpowiednie urządzenia do mycia rąk, wyposażone w
mydło w płynie; najlepiej jest przewidzieć jednorazowe ręczniki do suszenia. Elektryczne
suszarki do rąk są mniej odpowiednie, ale można je zostawić, jeśli są już zainstalowane.

Dodatkowe specjalne zasady higieny dla szkół muzycznych
- Lekcje należy organizować zgodnie z minimalną odległością. Zajęcia na orkiestry i chóry są
niedozwolone.
- W zależności od wielkości obiektu i warunków przestrzennych w koncepcji należy określić
górną granicę liczby uczniów, która umożliwia zachowanie minimalnej odległości.
- Muzycy instrumentów dętych i śpiewacy muszą zachować odległość 3 metrów.
- W przypadku instrumentów dętych należy zebrać wodę kondensacyjną. Zużyte ściereczki
jednorazowe należy zbierać i usuwać w odpornych na rozdarcia workach na śmieci. Po użyciu
należy dokładnie umyć tkaniny.
- Po lekcji sala musi być dokładnie przewietrzona.

5. zasady higieny dla służb opieki nad dziećmi i młodzieżą
- podmioty świadczące usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą zgodnie z §§ 11–14, § 16, § 29 i
§ 32 SGB VIII muszą opracować koncepcje, które zawierają wskazówki dotyczące zwiedzania,
odstępy i podstawowe środki higieny i są oparte na ogólnej higienie zasady tego ogólnego
dekretu. Koncepcje należy przekazać odpowiednim władzom lokalnym.
- Następujące zasady higieny muszą być również przestrzegane w przypadku rekreacji dzieci
i młodzieży :
Liczba uczestników, w tym osób nadzorujących, powinna uwzględniać lokalne warunki i
możliwości wyznaczania grup. Środki należy przeprowadzać w stałych grupach; w miarę
możliwości należy unikać kontaktu z innymi grupami lub osobami. Koncepcja higieny
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organizatora powinna zostać opracowana z uwzględnieniem koncepcji higieny obiektu
noclegowego.

6. zasady higieny dla ofert o niskim progu / otwartych (np. Miejsca spotkań seniorów,
ośrodki rodzinne, usługi dla osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie lub
uzależnionych oraz grupy samopomocy), z wyjątkiem obszaru regulacyjnego
dotyczącego dzieci i młodzieży .
Dla wszystkich obiektów należy opracować i wdrożyć koncepcję higieny i ochrony przed
infekcjami. Czyniąc to, należy uwzględnić ogólne przepisy tego ogólnego dekretu.
- W zależności od wielkości obiektu i warunków przestrzennych w koncepcji należy określić
górną granicę liczby osób, która umożliwia zachowanie minimalnej odległości.
- Właściciel musi zapewnić, w szczególności za pomocą ograniczeń dostępu i przepisów
organizacyjnych, że można zachować minimalną odległość we wszystkich obszarach.

7. zasady higieny dotyczące usług pomocy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych
- W przypadku usług półstacjonarnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, takich jak
opieka całodzienna / opieka wakacyjna, w których usługi pomocy integracyjnej są świadczone
zgodnie z SGB IX, przepisy niniejszego dekretu ogólnego i dekretu ogólnego regulujące
funkcjonowanie przedszkola i szkoły w związku z walką z pandemią SARS-CoV-2 stosuje się
odpowiednio.
- Zarządzanie warsztatem dla osób niepełnosprawnych lub zarządzanie innym usługodawcą
zgodnie z § 60 SGB IX ma dla mieszkańców
a) udogodnienia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi lub psychicznymi,
b) udogodnienia dla dorosłych niepełnosprawnych i
c) wspólnoty żyjące wspierane ambulatoryjnie oraz grupy mieszkalne z osobami
niepełnosprawnymi zgodnie z § 2 ust. 2 i ust. 3 Saksońskiej Ustawy o opiece i jakości życia, o
ile część 2 Saksońskiej Ustawy o opiece i jakości życia ma zastosowanie do im,
koordynacja koncepcji higieny zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia o ochronie koronowej z
odpowiednim kierownictwem obiektu mieszkalnego dla pracowników warsztatu W związku z
powrotem do instytucji należy poczynić ustalenia, w szczególności dotyczące transportu i
organizacji pracy.
- Do czasu wdrożenia koncepcji higieny zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony
koronowej, która gwarantuje pełne działanie, zarządzanie warsztatem dla osób
niepełnosprawnych lub innego usługodawcy zgodnie z § 60 SGB IX lub inną strukturą dnia
oferta dla osób niepełnosprawnych może ograniczyć zatrudnienie lub obecność osób
niepełnosprawnych w obiekcie.
- W przypadku regularnych usług transportowych w celu transportu osób niepełnosprawnych
między miejscem zamieszkania / zamieszkania a obiektami, należy założyć osłonę na usta i
nos; § 1 ust. 2 pkt 3–5 rozporządzenia w sprawie ochrony koronowej stosuje się odpowiednio.
Pojęcie higieny usługi transportowej zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia o ochronie koronowej
musi być skoordynowane z odpowiednimi urządzeniami.
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8. zasady higieny dla obiektów półstacjonarnych zgodnie z księgą XI niemieckiego
kodeksu zabezpieczenia społecznego (SGB XI)
Podmioty świadczące usługi opieki dziennej zgodnie z § 71 ust. 2 nr 2 2. Alternatywne SGB
XI są zobowiązane do opracowania koncepcji wchodzenia i wychodzenia z placówek opieki
nad gośćmi w ramach planu higieny zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 nr 2 lub § 23 ust. 5 Ustawy o
ochronie przed infekcjami w ramach planu higieny lub niezależnej koncepcji. W szczególności
koncepcja musi zawierać przepisy dotyczące środków higieny, liczby gości, opieki, czasu
wizyty, transportu do obiektu i domu oraz identyfikowalności wszelkich łańcuchów infekcji.
Obowiązkowe jest uwzględnienie postanowień tego ogólnego dekretu.

9. zasady higieny w placówkach opieki zdrowotnej i społecznej
- Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń Komisji ds. Higieny Szpitalnej i Zapobiegania
Zakażeniom oraz RKI.
- Szpitale, placówki profilaktyczne lub rehabilitacyjne, w których świadczona jest opieka
medyczna porównywalna do opieki świadczonej przez szpitale, wszystkie inne placówki opieki
zdrowotnej, w tym praktyki wykonywania zawodów medycznych przez ludzi, ambulatoryjne
usługi pielęgniarskie, pełne lub częściowe hospitalizacje w celu opieki i zakwaterowania osoby
starsze, niepełnosprawne lub wymagające opieki, a także domy małoletnich muszą, zgodnie
z §§ 23 lub 36 ustawy o ochronie przed infekcjami, określić wewnętrzne procedury higieny
infekcji w planach higieny. Obejmuje to również odpowiednie przepisy dotyczące zapobiegania
infekcji SARS-CoV-2. W przypadku obiektów zgodnie z § 6 ust. 1 nr 1 i numerem 2
SächsCoronaSchVO, § 36 ust. 1 zdanie 1 nr 2 Ustawy o ochronie przed infekcjami oraz § 3
ust. 2 nr 10 i nr 12 Saksońskiej Ustawy o opiece i jakości życia.

10. zasady higieny dla firm zajmujących się rękodziełem i usługami, takich jak fryzjer i
pokrewni usługodawcy (np. Pielęgnacja stóp, studia paznokci, salony piękności, ale
także studia przekłuwania lub tatuażu lub masaże)
- Tylko klienci nie podejrzewani o COVID-19 mogą odwiedzać zakłady. Powinno to być
wskazane przez zakłady. Kontrole za pomocą pomiarów gorączki lub podobnych nie są
zalecane.
- Należy przestrzegać zasad odległości co najmniej 1,5 metra dla klientów i personelu między
sobą oraz między miejscami pracy. - Znaczniki odległości na podłodze mogą być pomocne w
orientacji.
- Podczas zabiegu nie można zaobserwować regulacji odległości między klientem a
odpowiednim lekarzem z oczywistych powodów. Dlatego podczas całego zabiegu personel i
klient muszą nosić co najmniej jedną osłonę na nos. Klienci muszą przynieść własne osłony
na usta i nos. Zakład musi zwrócić uwagę na właściwe obchodzenie się z osłoną ust
(zakładanie i zdejmowanie, bez manipulacji podczas noszenia).
- Ponieważ podczas leczenia twarzy nie można nosić osłony na nos, pracownicy muszą w
takich przypadkach nosić maskę FFP2 bez zaworu wydechowego i chronić oczy, np. Okulary
ochronne.
- Należy dokonać ustaleń organizacyjnych w celu zapewnienia, aby wszystkie osoby myły lub
dezynfekowały ręce natychmiast po wejściu do obiektu. Muszą być dostępne odpowiednie
urządzenia do mycia rąk (w odpowiedniej odległości między nimi), wyposażone w mydło w
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płynie i jednorazowe ręczniki do suszenia. Elektryczne suszarki do rąk są mniej odpowiednie,
ale można je zostawić, jeśli są już zainstalowane.
- Należy zachować rutynowe czyszczenie powierzchni i przedmiotów oraz ich częstotliwość.
Zużyty sprzęt (nożyczki, grzebienie, maszynki do strzyżenia włosów, peleryny itp.) Należy
przetwarzać w zwykły sposób po użyciu przez klienta. Dezynfekcja powierzchni poza tym nie
jest zalecana. Nie ma specjalnych obowiązków czyszczenia używanych pomieszczeń ani
obowiązku dostarczania środków dezynfekujących. Wszelkie zanieczyszczenia, szczególnie
powierzchni roboczych w związku z ruchem gości, muszą być natychmiast usunięte.
- Ponadto odsyła się do odpowiednich przepisów rozporządzenia Saksońskiego Ministerstwa
Spraw Społecznych w sprawie zapobiegania chorobom zakaźnym (Saksońskie
rozporządzenie w sprawie higieny - SächsHygVO) z dnia 7 kwietnia 2004 r., Zmienione w dniu
28 grudnia 2009 r.

11. zasady higieny w toaletach publicznych i sanitariatach na kempingach
- Aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi odległości między użytkownikami, należy
podać informacje dotyczące maksymalnej liczby osób dopuszczonych do pomieszczeń
sanitarnych. Należy podać informacje dotyczące regulacji odległości przed pomieszczeniami
sanitarnymi. - Znaczniki odległości na podłodze mogą być pomocne w orientacji.
- Jeśli nie można utrzymać wymaganej odległości, zdecydowanie zaleca się, aby personel i
użytkownicy nosili osłonę na nos. Użytkownicy muszą przynosić osłonę ust i nosa.
- Muszą być odpowiednie odpowiednie urządzenia do mycia rąk (w odpowiedniej odległości
od siebie), wyposażone w mydło w płynie. Jeśli użytkownicy nie zabiorą własnych ręczników,
ręczniki jednorazowego użytku są idealne do suszenia. Pojemniki na ręczniki jednorazowego
użytku powinny być wyłożone odpornymi na rozdarcie workami na śmieci i regularnie
opróżniane.
- Elektryczne suszarki do rąk są mniej odpowiednie, ale można je zostawić, jeśli są już
zainstalowane.
- Użytkownicy są zobowiązani do umycia rąk po skorzystaniu z urządzeń sanitarnych.
- Wszelkie zanieczyszczenia, w szczególności powierzchnie kontaktowe związane z ruchem
odwiedzających, muszą być natychmiast usunięte. Może to wymagać kontroli kilka razy
dziennie i czyszczenia w przypadku reklamacji.

12. Zasady higieny w obiektach sportowych, studiach fitness i studiach sportowych
oraz szkołach tańca
- Liczba sportowców, tancerzy lub par tanecznych dozwolona w każdym przypadku zależy od
danego sportu, musi umożliwiać zachowanie minimalnej odległości co najmniej 1,5 metra
podczas treningu i musi być odzwierciedlona w koncepcji obiektu sportowego lub instytucji.
- W miarę możliwości należy zachować minimalną odległość.
- Dozwolone są sporty zespołowe. Sesje treningowe powinny być tak zaprojektowane, aby
kontakt fizyczny był ograniczony do minimum. Podczas ćwiczeń i zawodów należy unikać
dodatkowego kontaktu fizycznego (wspólne świętowanie celów itp.). Zawody
międzypaństwowe są niedozwolone.
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- W przypadku sportów kontaktowych (sportów wymagających lub podkreślających kontakt
fizyczny między zawodnikami) zmiana partnerów treningowych podczas treningu musi być
zminimalizowana. Zawody międzypaństwowe są niedozwolone.
W obiektach sportowych lub obiektach nie ma obowiązku zakładania osłon na usta i nos.
Podczas treningu należy unikać wielokrotnego zakładania i zdejmowania osłonek jamy ustnej,
ponieważ zwiększa to ryzyko infekcji.
- Otwarcie szkół tańca jest dozwolone na lekcjach prywatnych i dla stałych par (tzn. Bez zajęć
ze zmieniającymi się partnerami) i tancerzy solowych. Nauczyciele tańca i asystenci mogą
tańczyć razem. Nie należy oferować dodatkowych zajęć dla grup ryzyka (np. Taniec dla
seniorów).
- Minimalna odległość musi być również zachowana w szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych. W tych warunkach można również otwierać szatnie i prysznice. Urządzenia do
mycia rąk (w odpowiedniej odległości między nimi) muszą być wyposażone w mydło w płynie
i jednorazowe ręczniki do suszenia. Elektryczne suszarki do rąk są mniej odpowiednie, ale
można je zostawić, jeśli są już zainstalowane.
- Sprzęt treningowy należy wyczyścić po użyciu.
- Jeśli to możliwe, płatności należy dokonać przelewem bankowym, a licznik powinien być
wyposażony w urządzenia ochronne (np. Panele ze szkła akrylowego).
- Obiekty sportowe, fitness i studia sportowe, a także szkoły tańca nie mogą być otwarte dla
publiczności (widzów, osób towarzyszących itp.). Imprezy sportowe z publicznością są
zabronione.

13. zasady higieny dla obiektów sportowych dla sportowców i sportowców, dla których
istnieje umowa o pracę, która zobowiązuje ich do uprawiania sportu za opłatą, którego
głównym celem jest zapewnienie kosztów utrzymania
- Szkolenia i konkursy należy przeprowadzać zgodnie ze specyfikacjami federalnych
stowarzyszeń zawodowych.
- Według SaxonCoronaQuarVO wszystkie osoby, które wjechały do kraju z krajów trzecich lub
szczególnie dotkniętych krajów europejskich, muszą zostać poddane kwarantannie krajowej
na 14 dni. Osoby te nie mogą zatem odwiedzać obiektów sportowych.

14. zasady higieny w spa (także jako część hoteli i obiektów noclegowych)
- Zasady i ograniczenia dotyczące kontaktów zgodnie z §§ 1 i 2 Saksońskiego rozporządzenia
w sprawie ochrony przed koronami z dnia 3 czerwca 2020 r. Obowiązują również w
uzdrowiskach. W szczególności należy zachować minimalną odległość 1,5 metra od innych
osób.
- Operator musi zapewnić, poprzez ograniczenia dostępu i przepisy organizacyjne, że
minimalna odległość może być utrzymana zarówno w wodzie, jak i we wszystkich obszarach
poza wodą, np. W miejscach do opalania, w miejscach odpoczynku, w szatniach,
pomieszczeniach sanitarnych i w kasie powierzchnia.
- W zależności od wielkości basenu i dostępnej przestrzeni należy ustalić górną granicę liczby
obecnych gości w wannie, co pozwoli zachować minimalną odległość.
10

- Należy powiadomić gości łaźni o zasadach postępowania i wymogach higienicznych oraz
zapewnić ich przestrzeganie.
- Dla każdego basenu należy opracować indywidualną koncepcję higieny, w tym korzystanie
ze zjeżdżalni, platform nurkowych itp., W oparciu o zalecenia odpowiednich stowarzyszeń
zawodowych, np. Plan pandemii basenu niemieckiego stowarzyszenia basenów.

15. zasady higieny dla saun (również jako część hoteli i obiektów noclegowych)
- Można eksploatować tylko suche sauny o temperaturze co najmniej 80 ° C; napary są
niedozwolone.
- Nie wolno korzystać z łaźni parowych i saun parowych.
- Zasady i ograniczenia dotyczące kontaktów zgodnie z §§ 1 i 2 Saksońskiego rozporządzenia
w sprawie ochrony przed koronami z dnia 3 czerwca 2020 r. Obowiązują również w saunach.
W szczególności należy zachować minimalną odległość 1,5 metra od innych osób.
- Operator musi zapewnić, poprzez ograniczenia dostępu i przepisy organizacyjne, że
minimalna odległość może być zachowana w pomieszczeniach potu i we wszystkich innych
obszarach, np. W miejscach odpoczynku, chłodniach, przebieralniach, pomieszczeniach
sanitarnych i w kasie.
- W zależności od wielkości sauny i warunków przestrzennych należy ustalić górną granicę
liczby osób jednocześnie, aby zapewnić zachowanie minimalnej odległości.
- Należy powiadomić gości sauny o zasadach postępowania i przepisach higienicznych oraz
zapewnić ich przestrzeganie.
- Dla każdego obiektu należy opracować indywidualną koncepcję higieny w oparciu o
zalecenia odpowiednich stowarzyszeń zawodowych, np. Koncepcję ochrony przed infekcją w
publicznych saunach Niemieckiej Federacji Sauny.

16. zasady higieny dla podróży autokarowych
- Należy opracować i wdrożyć koncepcję higieny i ochrony przed infekcjami. Obowiązkowe
jest uwzględnienie ogólnych przepisów tego ogólnego dekretu.
- Należy podjąć środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie osoby dezynfekują ręce przy
każdym wejściu do autobusu.
- Zgodnie z § 2 ust. 5 nr 1 SächsCoronaSchVO noszenie osłony jamy ustnej jest obowiązkowe,
ale nie dla personelu, jeśli podjęto inne środki ochronne lub nie ma bezpośredniego kontaktu
z klientem.
- Autobusy muszą być przewietrzane często, dokładnie lub na stałe.
- Szczególnie dla personelu częste mycie rąk i, w razie potrzeby, dezynfekcja powinny mieć
pierwszeństwo przed noszeniem jednorazowych rękawiczek.

III.w przypadku nabożeństw i związanych z nimi wydarzeń należy odnieść się do środków
ochrony zdrowia i ochrony przed infekcjami podczas odprawiania nabożeństw i czynności
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religijnych podczas pandemii Corona (umowa między Kanclerzem Federalnym a szefami
rządów krajów związkowych w dniu 30 kwietnia 2020 r. z kościołami i wspólnoty religijne).

IV. Dalsze środki ochrony higieny są zastrzeżone.

V. Niniejszy ogólny dekret wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2020 r. Niniejsze
rozporządzenie stosuje się do dnia 29 czerwca 2020 r. Włącznie.

Odwołanie prawne
Skargę przeciwko ogólnemu rozporządzeniu można wnieść w ciągu miesiąca od ukazania się
pisemnego zawiadomienia w Saksońskim Sądzie Administracyjnym właściwym dla miejsca
zamieszkania. Skargę należy skierować do sekretarza sekretariatu Sądu lub drogą
elektroniczną, w zatwierdzonej formie.
Saksoński sąd administracyjny, w którego okręgu powód ma swoją siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jest miejscowo odpowiedzialny:
- Sąd administracyjny w Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz,
- Sąd Administracyjny w Dreźnie, Specjalny Ośrodek Sądowy, Hans-Oster-Strasse 4, 01099
Drezno,
- Sąd Administracyjny w Lipsku, Rathenaustraße 40, 04179 Lipsk.
W przypadku powoda niemającego miejsca zamieszkania lub zamieszkania w Wolnym
Państwie Saksonia sąd administracyjny w Dreźnie, Fachgerichtszentrum, Hans-Oster-Straße
4, 01099 Dresden, jest lokalnie odpowiedzialny.
W pozwie należy wskazać powoda, pozwanego (wolny kraj związkowy Saksonii) i przedmiot
roszczenia, a także zawierać konkretny wniosek. Należy przedstawić fakty i dowody na
poparcie oraz kopię spornej decyzji o zasięgu ogólnym przywiązany. Do wniosku i wszystkich
pism procesowych dołącza się kopie dla innych stron.

Uwagi na temat prawa do odwołania
- Nie przewidziano procedury sprzeciwu wobec aktów administracyjnych Saksońskiego
Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej. Składając odwołanie, termin na
wniesienie skargi nie jest przestrzegany.
- Złożenie odwołania zwykłym e-mailem jest niedozwolone i nie wywołuje skutków prawnych.
- Jeżeli odwołanie jest składane w formie elektronicznej, dokument elektroniczny musi być
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej lub podpisany
przez osobę odpowiedzialną i złożony za pośrednictwem bezpiecznego kanału transmisji
zgodnie z § 55a ust. 4 przepisów administracyjnych Reguły sądowe (VwGO). Dalsze
wymagania dotyczące przesyłania dokumentu elektronicznego określono w rozdziale 2
rozporządzenia w sprawie ram technicznych dla elektronicznych transakcji prawnych oraz w
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specjalnej elektronicznej skrzynce pocztowej dla organów publicznych (rozporządzenie w
sprawie elektronicznych transakcji prawnych - ERVV).
- Na mocy prawa federalnego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy uiścić
opłatę procesową w wyniku wniesienia skargi.
Drezno, 4 czerwca 2020 r

Uwe Gaul
Sekretarz Stanu
Saksońskie Ministerstwo
spraw społecznych i spójności gospodarczej
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