Vyhláška
Saského státního ministerstva sociálních věcí
a sociální soudržnosti o ochraně
před koronavirem SARS-CoV-2 a COVID-19
(Saská vyhláška o ochraně před koronavirem - SächsCoronaSchVO)
3. června 2020
Na základě
–

první věty oddílu 32 ve spojení s první a druhou větou § 28 odst. 1 a

–

čl. 17 odst. 4 ve spojení s čl. 16 odst. 1, 5 až 8

zákona o ochraně před infekcemi ze dne 20. července 2000 (BGBl.I str. 1045), z toho § 28
odst. 1 věty 1 a 2 se nahrazují článkem 1 č. 6 zákona ze dne 27. března 2020 (BGBl.I str. 587)
a § 16 naposledy pozměněném článkem 1 č. 12 zákona ze dne 19. května 2020 (BGBl.I str.
1018), v každém případě v souvislosti s § 7 nařízení Saské státní vlády a Saského státního
ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti pro regulaci odpovědnosti podle zákona o
ochraně před infekcemi a pro náhradu nákladů za očkování a další preventivní opatření ze dne
9. ledna 2019 (SächsGVBl. str. 83), která se řídí vyhláškou ze dne 13. března 2020
(SächsGVBl. str. 82), Saské státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti nařizuje:
§1
Zásady
(1) Každý je vyzván, aby při pandemii koronaviru omezil fyzicko-sociální kontakt s lidmi,
kteří nejsou členy jejich vlastní domácnosti, jejich partner, jakož i lidi, pro které existuje právo
na péči nebo přístup, a členy jiné domácnosti nebo až deset dalších lidí na nezbytně nutné
minimum. Je-li to možné, musí být dodržena minimální vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob
a musí být dodržována další opatření k zabránění nakažení (omezení kontaktu). Tyto zásady
platí pro všechny oblasti života, včetně pracovišť.
(2) Při kontaktu na veřejných místech, zejména s ohroženými osobami, se důrazně
doporučuje používat pokrývku úst a nosu, aby se snížilo riziko infekce pro sebe i pro ostatní.
Patří sem také pravidelná hygiena rukou a zamezení kontaktu s obličejem. Rodiče a zákonní
zástupci by měli zajistit, aby jejich děti nebo osoby v jejich péči dodržovaly tato doporučení,
pokud jsou schopna tak učinit. Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním
omezením mohou, pokud toho nejsou schopny, upustit od používání pokrývky na ústa a nos.
Je přípustné dočasně se vyhýbat zakrytí úst a nosu při kontaktu s lidmi s poruchou sluchu,
kteří jsou závislí na pohybech rtů pro čtení.
§2
Omezení kontaktu, regulace vzdálenosti, zakrytí úst a nosu
(1) Soukromá setkání ve vašem vlastním domě jsou povolena.
(2) Schůze a shromáždění na veřejných místech jsou povolena pouze samostatně a s
členy vlastní domácnosti, doprovázené partnerem, s osobami, pro které existuje právo péče
nebo přístupu, a
1.

s členy jiné domácnosti nebo

2.

s až deseti dalšími lidmi.

(3) Rodinné oslavy (včetně svateb, narozenin, pohřbů, výročí, začátku nebo konce školy)
v restauracích nebo v oddělených místnostech poskytovaných třetími stranami jsou povoleny

až pro 50 osob z rodiny, přátel a známých. Je třeba dodržovat hygienické předpisy a minimální
vzdálenost.
(4) Minimální vzdálenost 1,5 metru se nevztahuje na střediska denní péče, školy a školní
akce; alternativní ochranná opatření mohou být stanovena obecnou vyhláškou Státního
ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti, kterou se upravuje provoz středisek denní
péče a škol v souvislosti s bojem proti pandemii koronaviru
(5) Musí se nosit pokrývka úst a nosu
1.

při využívání veřejné dopravy, autobusů a pravidelných dopravních služeb za účelem
přepravy osob se zdravotním postižením nebo osob, které potřebují péči, mezi místem
jejich bydliště/rodinného domu a zařízením, a

2.

při pobytu v obchodech a prodejnách.

Ustanovení 1 se nevztahuje na personál, pokud byla přijata jiná ochranná opatření nebo
nedochází ke kontaktu se zákazníkem. Ustanovení § 1 odst. 2 odstavce 3 až 5 platí
odpovídajícím způsobem.
(6) Odchylně od odstavce 2 jsou venkovní sportovní aktivity povoleny v souladu s
hygienickými předpisy podle § 4
(7) Schůze a shromáždění ve veřejných prostorách jsou povoleny, bez ohledu na
odstavec 2, za předpokladu, že je dodržena minimální vzdálenost 1,5 metru. § 5 zůstává
nedotčen
(8) S výjimkou ustanovení odstavců 2, 3, 6 a 7 je shromažďování a shromažďování ve
veřejných prostorách zakázáno.
§3
Řemeslné podniky, poskytovatelé služeb a další podniky, zařízení, sportovní zařízení,
gastronomie, hotely, ubytovací zařízení, obchody a prodejny nebo nabídky pro
veřejnost a organizace akcí
(1) Otevření řemeslných podniků, poskytovatelů služeb a dalších podniků, zařízení,
sportovních zařízení, restaurací, hotelů, ubytovacích zařízení, obchodů a prodejen nebo
nabídek pro veřejnou dopravu a pořádání akcí je povoleno v souladu s hygienickými pravidly
podle § 4. V tomto ohledu není zakázáno shromažďování podle § 2 odst. 8.
(2) Výjimky jsou:
1.

Lidové festivaly, veletrhy, diskotéky, kluby, hudební kluby, taneční párty,

2.

Prostituční centra, prostituční akce, zprostředkování prostituce,

3.

Sportovní akce s publikem,

4.

Parní lázně a parní sauny.

§4
Dodržování hygienických pravidel v řemeslných podnicích, u poskytovatelích služeb a
dalších společnostech, zařízeních, sportovních zařízeních, stravování, hotelech,
ubytovacích zařízeních, obchodech a prodejnách nebo v případě nabídek pro přístup
veřejnosti a pořádání akcí
(1) Standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti se SARS-CoV-2
Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí, stávající závazné odvětvové specifikace
institucí úrazového pojištění nebo dozorčího orgánu a příslušná doporučení Institutu Roberta
Kocha o ochraně před infekcemi v jejich příslušných verzích nebo koncepcích a doporučení

profesních sdružení musí být brána v úvahu ve společnostech, zařízeních, sportovních
zařízeních, restauracích, hotelech, ubytovacích zařízeních, obchodech, prodejnách, službách
veřejné dopravy a veřejných prostorách. Další ochranná opatření musí být dodržována v
souladu s obecným nařízením Státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti,
kterým se stanoví hygienické požadavky pro zabránení šíření koronaviru.
(2) Na základě doporučení a pravidel uvedených v odstavci 1 se vypracuje a
implementuje samostatný písemný plán hygieny. Ten by měl zahrnovat zejména pokud možno
udržování vzdálenosti od jiných osob a další hygienická opatření.
(3) Příslušný místní úřad může zkontrolovat hygienickou koncepci a jeho soulad.
(4) Před uvedením následujících zařízení do provozu musí být hygienické koncepce
schváleny příslušnými místními úřady:
1.

Venkovní a vnitřní bazény, lázně, termální lázně a sauny,

2.

Zábavní parky,

3.

Obchodní veletrhy,

4.

Divadla, hudební divadla, kina, koncertní haly, koncertní sály, operní domy.

(5) V případě osob ubytovaných nebo pracujících v přijímacích zařízeních nebo
hromadném ubytování pro uprchlíky, přijmou ubytovací orgány po dohodě se zdravotnickými
úřady opatření v závislosti na zařízení a nemovitosti.
(6) Opatření pro rekreaci rodiny, dětí a mládeže mohou být prováděna s vlastní
hygienickou koncepcí a s předpisy hygienické koncepce příslušné instituce.
§5
Významné události
Do 31. srpna 2020 jsou zakázány významné události s více než 1000 účastníky.
§6
Opatření pro návštěvy zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče
(1) Za podmínek stanovených v odstavci 2 lze navštívit následující zařízení:
1.

domovy pro seniory a pečovatelské ústavy,

2.

Instituce podle § 2 odst. 1 Saského zákona o péči a kvalitě života ze dne 12. července
2012 (SächsGVBl. str. 397), naposledy pozměněného zákonem ze dne 6. června 2019
(SächsGVBl. str. 466), a ambulantní asistované živé komunity a obytné skupiny s osobami
se zdravotním postižením v souladu s § 2 odst. 2 a 3 Saského zákona o zdraví a kvalitě
života, pokud se na ně vztahuje část 2 Saského zákona o zdraví a kvalitě života,

3.

Nemocnice a preventivní a rehabilitační zařízení, ve kterých je poskytována zdravotní
péče srovnatelná s péčí poskytovanou nemocnicemi (zařízení podle § 23 odst. 3 věty 1
no. 1 a 3 zákona o ochraně před infekcemi ze dne 20. července 2000 [Věstník federálního
práva l str. 1045], naposledy pozměněného články 1 až 3 zákona ze dne 27. března 2020
[Věstník federálního práva l str. 587],

4.

ústavní zařízení péče o děti a mládež vyžadující povolení podle § 13 odst. 3 věty 1, § 19
odst. 1 věty 1, § 34 věty 1, § 35, § 35a odst. 2 čísla 3 a 4, § 42 odst. 1 věty 2, jako i § 42a
odst. 1 Osmé knihy Zákoníku sociálního zabezpečení a také domy, v nichž jsou integrační
asistenční služby poskytovány dětem a dospívajícím.

(2) Zařízení podle odstavce 1 jsou povinna vypracovat předpisy o návštěvě a případně i
pro vstup a opuštění zařízení jako součást hygienického plánu v souladu s § 36 odst. 1 čísla
1 a 2 nebo § 23 odst. 5 zákona o ochraně před infekcemi, nebo nezávislý koncept. Předpisy

musí zejména obsahovat ustanovení o hygienických opatřeních, která je třeba dodržovat, o
počtu návštěvníků, délce návštěvy a sledovatelnosti možných řetězců infekce. Ustanovení § 7
odst. 1 bodu 5 až 7 platí odpovídajícím způsobem.
(3) Workshopy pro osoby se zdravotním postižením a nabídky od jiných poskytovatelů
služeb v souladu s § 60 Deváté knihy Sociálního zákoníku ze dne 23. prosince 2016 (BGBl.I
str. 3234), naposledy pozměněné článkem 8 zákona ze dne 14. prosince 2019 (BGBl.I str.
2789), musí mít koncepci bezpečnosti a hygieny práce, která zohledňuje doporučení a
předpisy uvedené v § 4 odst. 1. Vedoucí workshopu pro osoby se zdravotním postižením nebo
jiný poskytovatel služeb může omezit zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve své
instituci, dokud nebude plně provedena koncepce bezpečnosti a hygieny práce. V případě
zaměstnanců, kteří žijí v zařízeních v souladu s odstavcem 1 bodem 2, musí být koncepce
ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce koordinována s příslušným vedením
zaměstnanců workshopu rezidenčního zařízení. Je třeba učinit opatření v souvislosti s
návratem do instituce, zejména pokud jde o dopravu a organizaci práce. Ustanovení odstavců
1 až 4 se použijí obdobně i na jiné služby strukturování denního času pro osoby se zdravotním
postižením, přičemž koncepce ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce se nahrazuje
koncepcí hygieny podle § 4 odst. 2.
(4) Soudní slyšení se mohou konat ve všech zařízeních uvedených v odstavci 1. To
zahrnuje právo na přítomnost právního zástupce a zákonných zástupců a dalších účastníků
řízení.
(5) Rovněž jsou povoleny kontakty na místě zaměstnanců Úřadu sociálního zabezpečení
a péče o mládež, opatrovníků, právníků, notářů, soudních registrátorů a zákonných zástupců,
jakož i opatrovníků, pokud je třeba zajistit záležitosti osobní péče, a rodičů s právem na
návštěvu a přístup. Kromě toho jsou povoleny návštěvy pro účely pastorační péče. Návštěva
musí být předem koordinována s vedením zařízení; vedení zařízení může přijetí podmínit. V
případě podezření musí být přístup vždy odepřen v souladu s pokyny Institutu Roberta Kocha.
(6) Státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti může vydat další předpisy a
hygienická pravidla pomocí obecní vyhlášky. Výjimky z toho mohou povolit místní úřady v
jednotlivých případech, pokud je to nezbytné pro ochranu před infekcí.
§7
Oblasti se zvýšeným rizikem infekce
(1) V závislosti na regionálních parametrech infekce musí příslušné úřady přijmout
přísnější opatření k omezení infekce. Pokud se nejpozději do sedmi dnů objeví 35 nových
infekcí na 100 000 obyvatel, musí být přijata první taková opatření. Přísnější opatření musí být
okamžitě oznámena v souladu s místní praxí. Týká se to zejména shromažďování osobních
údajů pro sledování infekcí organizátory a provozovateli podniků, sportovních zařízení,
gastronomie, hotelů, ubytovacích zařízení a shromažďování na veřejných místech. Za tímto
účelem je možné shromažďovat a ukládat jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
návštěvníků a dobu jejich návštěvy. Tyto údaje jsou shromažďovány, chráněny před inspekcí
třetími stranami a uchovávány k dispozici odpovědným orgánům po dobu jednoho měsíce po
ukončení návštěvy (§ 8 odst. 1 číslo 1). Musí jim být poskytnuty na vyžádání; zpracování pro
jiné účely není povoleno. Po uplynutí lhůty musí být okamžitě vymazány nebo zničeny. V
případě 50 nových infekcí na 100 000 obyvatel v rámci sedmi dnů musí být přijata další
opatření k omezení ohniska nákazy a zabránění šíření nákazy na celostátní úrovni; tato
opatření zahrnují omezení kontaktu. Přijatá opatření musí být zkontrolována s ohledem na
jejich další udržování, jakmile počet nových infekcí klesne pod prahovou hodnotu, která je
vyvolala, po dobu déle než sedm dní.
(2) V případě specifického, prostorově omezeného nárůstu počtu infekcí (hotspot)
postačují příslušně omezená opatření. Výkon zákona o ochraně před infekcemi zůstává
nedotčen. V případě nárůstu počtu infekcí na pracovišti musí být informováno Saské regionální
ředitelství a Odbor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(3) Pro oblasti se zvýšeným rizikem infekce, které sahají do více než jednoho okresu
nebo města, může Státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti stanovit
zpřísňující opatření obecnou vyhláškou.
§8
Pomoc při vymáhání práva, správní delikty
(1) Orgány odpovědné podle § 1 odst. 1 věty 1 nařízení Saské státní vlády a Saského
státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti za regulaci odpovědnosti podle
zákona o ochraně před infekcemi a za úhradu nákladů za očkování a jiná profylaktická opatření
mají
1.

dodržovat ustanovení tohoto nařízení;

2.

povinnosti a pravomoci, které vykonává nejvyšší státní zdravotnický úřad podle § 1 odst.
1 bodu 3 nařízení Saské státní vlády a Saského státního ministerstva sociálních věcí a
sociální soudržnosti při úpravě povinností podle zákona o ochraně před infekcemi a pro
náhrady nákladů na očkování a jiná profylaktická opatření v naléhavých případech a

3.

opatření přijatá nejvyšším státním zdravotním úřadem v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky
saské státní vlády a Saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti
za účelem regulace odpovědnosti podle zákona o ochraně před infekcemi a náhrad
nákladů za očkování a další preventivní opatření

Dohodnuto. Je třeba dodržovat zásadu proporcionality. Mohou požádat místní policejní orgány
o pomoc při vymáhání práva. Odpovědnost za vymáhání dodržování předpisů o průmyslové
bezpečnosti v souladu se Saským nařízením o průmyslové bezpečnosti zůstává nedotčena.
(2) Správních deliktů ve smyslu § 73 odst. 1a čísla 24 zákona o ochraně před infekcemi
se dopustí kdokoli, kdo
1.

2.

záměrně
a)

se účastní shromáždění nebo střetnutí v rozporu s § 2 odst. 2, pokud tím dojde k
překročení přípustného počtu osob

b)

v rozporu s § 2 odst. 3 organizuje nebo se účastní rodinné oslavy v restauracích a v
uzavřených prostorách poskytnutých třetími osobami, dojde-li v důsledku toho k
překročení povoleného počtu osob,

c)

v rozporu s § 2 odst. 7 nedodržuje minimální vzdálenost při střetnutích a
shromážděních na veřejných místech,

z nedbalosti nebo úmyslně,
a)

pořádá nebo se účastní veřejných festivalů, veletrhů, diskoték, klubů, hudebních
klubů, tanečních večírků v rozporu s § 3 odst. 2 č. 1

b)

organizuje nebo navštěvuje prostituční zařízení, prostituční akce, zprostředkování
prostituce v rozporu s § 3 odst. 2 číslo 2,

c)

organizuje nebo se účastní sportovních akcí s publikem v rozporu s § 3 odst. 2 číslo
3,

d)

provozuje nebo navštěvuje parní lázeň nebo parní saunu v rozporu s § 3 odst. 2 číslo
4,

e)

v rozporu s § 4 odst. 2 a 4 otevírá akce a nabídky bez hygienické koncepce,

f)

v rozporu s § 6 odst. 2 nevypracovává nezávislý plán pro návštěvu, vstup a výstup ze
zařízení.

§9
Datum účinnosti, platnost
(1) Tato vyhláška vstupuje v platnost dne 6. června 2020. Současně § 5 Saského
nařízení o ochraně před koronavirem ze dne 12. května 2020 (SächsGVBl. str. 206) je
neplatné.
(2) § 5 končí dnem 31. srpna 2020. Dále platnost této vyhlášky končí na konci dne 29.
června 2020.
Drážďany, 3. června 2020

Státní ministr sociálních
věcí a sociální soudržnosti
Petra Köpping

