Regulacja
Ogłoszenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw
Społecznych i Spójności Społecznej
w sprawie środków kwarantanny dla przybywających i
powracających podróżnych w celu zwalczania koronawirusa
(Saksońskie rozporządzenie w sprawie kwarantanny SächsCoronaQuarVO)
12 czerwca 2020 r.
Na podstawie sekcji 32 zdanie 1 w związku z sekcjami 28–30 ust. 1 zdanie 2 oraz z
ustawy o ochronie przed infekcjami z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I S. 1045), z których sekcja
28 została ostatnio zmieniona art. 1 nr 6 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (BGBl. I p. 587), §
29 ostatnio
poprzez art. 41 nr 7 ustawy z dnia 8 lipca 2016 r. (BGBl. I p. 1594) i § 30 ostatnio
poprzez art. 1 numer 18 ustawy z dnia 19 maja 2020 r. (BGBl. P. 1018) zostało zmienione,
Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej postanawia:
§1
Kwarantanna krajowa dla przybywających i powracających
podróżnych; obserwacja
(1) Osoby, które wjeżdżają z zagranicy do Wolnego Państwa Saksonii i przebywały w
strefie ryzyka zgodnie z ust. 4 w dowolnym momencie w ciągu 14 dni przed przyjazdem, są
zobowiązane do udania się bezpośrednio do domu lub innego odpowiedniego miejsca
natychmiast po wjeździe do Niemiec w celu zapewnienia zakwaterowania i do ciągłego
wydzielania tam przez okres 14 dni po ich przyjeździe. Dotyczy to również osób, które po raz
pierwszy wjechały do innego kraju związkowego w Republice Federalnej Niemiec. W tym
okresie osoby wymienione w ust. 1 zdanie 1 nie mogą przyjmować wizyt od osób, które nie
należą do ich gospodarstwa domowego.
(2) Osoby objęte ust. 1 są zobowiązane do niezwłocznego skontaktowania się z
odpowiedzialnym za nie urzędem zdrowia i wskazaniem istnienia obowiązków zgodnie z ust.
1. Każdy jest również zobowiązany do niezwłocznego poinformowania właściwego urzędu
zdrowia, jeśli wystąpią objawy wskazujące na chorobę związaną z COVID-19 w rozumieniu
aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha.
(3) W przypadku segregacji osoby objęte ust. 1 podlegają obserwacji właściwego organu
ds. Zdrowia.
(4) Obszar ryzyka w rozumieniu ust. 1 to stan lub region poza Republiką Federalną
Niemiec, dla których istnieje podwyższone ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w
momencie wjazdu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Obszar ryzyka jest
klasyfikowany przez Federalne Ministerstwo Zdrowia, Federalne Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dla budownictwa i domu i jest
publikowany przez Instytut Roberta Kocha.
§2
Brak działalności
Osoby w rozumieniu sekcji 1 podsekcji 1, które mają miejsce zamieszkania poza Wolnym
Państwem Saksonii i podlegają wymogowi separacji, nie mogą wykonywać żadnej działalności
zawodowej w Wolnym Państwie Saksonii w okresie określonym w sekcji 1 podsekcja 1 zdanie
1.

§3
Wyjątki od domowej kwarantanny
(1) § 1 nie ma zastosowania do osób, które wjeżdżają na terytorium Republiki Federalnej
Niemiec lub Wolnego Państwa Saksonii w celach tranzytowych; muszą one bezpośrednio
opuścić terytorium Wolnego Państwa Saksonii. W tym miejscu dozwolony jest konieczny
tranzyt przez terytorium Wolnego Państwa Saksonii.
(2) Sekcja 1 ust. 1 zdanie 1 nie obejmuje osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie
w języku niemieckim lub angielskim, które potwierdza, że nie ma dowodów na zakażenie
koronawirusem SARS-CoV-2 i że odpowiedzialność za to ponosi osoba obecna organ
natychmiast na żądanie. Zaświadczenie lekarskie według zdania 1 musi opierać się na
biologicznym badaniu molekularnym na obecność zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
przeprowadzanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie
opublikowanym przez Roberta Kocha Instytut i maksymalnie 48 godzin przed wjazdem do
Republiki Federalnej Niemiec. Zaświadczenie lekarskie według zdania 1 musi być
przechowywane przez co najmniej 14 dni po wjeździe.
(3) Wyłączenia można przyznać w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem że jest
to uzasadnione po rozważeniu wszystkich wątpliwości. Ustępy 1–2 mają zastosowanie tylko w
takim zakresie, w jakim osoby tam wymienione nie mają objawów wskazujących na chorobę
związaną z COVID-19 w świetle aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha. Jeżeli objawy
pojawią się w ciągu 14 dni po wejściu i wskazują na chorobę wywołaną przez COVID-19 w
rozumieniu aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha, osoby zgodnie z ust. 2 muszą
niezwłocznie powiadomić właściwy organ.
(4) Sekcja 1 nie ma zastosowania do osób, które wjeżdżają do wolnego państwa Saksonii
(pracownicy sezonowi) na co najmniej trzy tygodnie z obszaru ryzyka zgodnie z sekcją 1 ust.
4, jeżeli są związane z grupą w miejscu zakwaterowania i działalności w ciągu pierwszych 14
dni po ich przybyciu środki higieny pracy i środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu są
podejmowane poza grupą roboczą, które są porównywalne do segregacji zgodnie z § 1 ust. 1
zdanie 1, a opuszczenie zakwaterowania jest dozwolone tylko w celu wykonywania ich
działalności . Pracodawca powiadamia właściwy organ służby zdrowia o rozpoczęciu pracy
przed jej rozpoczęciem i dokumentuje środki podjęte zgodnie z zdaniem 1. Odpowiedzialny
organ ds. Zdrowia musi sprawdzić zgodność z wymogami zdania 1.
§4
Realizacja Kontraktu
Oprócz organów ds. Zdrowia, odpowiedzialne za przestrzeganie niniejszego
rozporządzenia są także lokalne organy policji, jeżeli do stanowego organu ds. Zdrowia nie
można dotrzeć lub działać na czas. W takich przypadkach lokalne władze policyjne muszą
niezwłocznie poinformować właściwy organ służby zdrowia o podjętych środkach.
§5
Rozporządzenie w sprawie grzywien
Każdy, kto działa umyślnie lub przez zaniedbanie, postępuje zgodnie z § 73 ust. 1a nr 24
ustawy o ochronie przed infekcjami
1.

nie rozdziela się wbrew § 1 ust. 1 zdanie 1,

2.

wbrew § 1 ust. 1 zdanie 1, nie idzie bezpośrednio do swojego mieszkania lub innego
odpowiedniego zakwaterowania,

3.

odbywa wizytę niezgodnie z § 1 ust. 1 zdanie 3,

4.

wbrew sekcji 1 ust. 2 pkt 1 i 2 nie skontaktował się z właściwym organem ds. zdrowia lub
nie skontaktował się z nim na czas

5.

wykonuje działalność zawodową niezgodną z § 2,

6.

w przeciwieństwie do § 3 ust. 1 zdanie 1 połowa zdania 2 nie opuszcza bezpośrednio
Wolnego Państwa Saksonii,

7.

w przeciwieństwie do sekcji 3 ust. 2 pkt 1, nie przedstawia wyniku testu właściwemu
organowi ds. zdrowia na żądanie

8.

wbrew sekcji 3 ust. 3 zdanie 3, nie poinformował właściwego organu ds. zdrowia lub nie
poinformował go we właściwym czasie lub

9.

wbrew § 3 ust. 4 zdanie 2 właściwy organ służby zdrowia nie został poinformowany.
§6
Incepcja
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 r.

Drezno, 12 czerwca 2020 r.

Minister stanu do spraw społecznych
oraz spójności społecznej Petra Kö pping

