Obecná vyhláška
pro regulaci provozu zařízení denní péče a škol v souvislosti s bojem proti
pandemii SARS-CoV-2
Sdělení Saského ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti
ze dne 14. července 2020, č. spisu 15-5422/4
Na základě § 28 odst. 1 věty 1 zákona o ochraně před infekcemi ze dne 20. července 2000
(BGBl I str. 1045), který byl naposledy pozměněn článkem 3 zákona ze dne 27. března 2020
(BGBl I str. 587), Saské ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti ve spolupráci se
Saským ministerstvem kultury vydává následující
obecní vyhlášku:
1.

2.

Předmět obecné vyhlášky
Tato obecná vyhláška upravuje, v reakci na pandemii způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2, provoz veřejných škol a soukromých škol, zařízení
denní péče (jeslí, mateřských škol, mimoškolních a léčebných středisek péče
o děti) a středisek denní péče ve Svobodném státě Sasko. 2Tato zařízení jsou
provozována pouze v rámci a v souladu s následujícími ustanoveními.

1.1.

1

1.2.

Obecná ustanovení zákona o ochraně před infekcemi a nařízení Saského
ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti pro ochranu proti koronaviru
SARS-CoV-2 a COVID-19 (nařízení o ochraně před koronavirem) ze dne 14.
července 2020, podle kterých je možné regionální uzavření dětských zařízení
a škol, zůstávají nedotčena.

Obecná ustanovení o přístupu, oznámení a hygieně
2.1.

Přístup k zařízením definovaným v bodě 1.1 není osobám povolen, pokud
2.1.1. bylo prokázáno, že jsou infikovány se SARS-CoV-2,
2.1.2. projevují příznaky, které ukazují na infekci SARS-CoV-2, nebo
2.1.3. byli v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, u které bylo
prokázáno, že byla infikována SARS-CoV-2 ve smyslu zákona o
ochraně před infekcemi, pokud tomuto kontaktu nebylo možné z
profesionálních důvodů zabránit a proběhl při dodržování obvyklých
ochranných opatření profese.

2.2.

Osoby s onemocněním, jehož příznaky jsou podobné příznakům infekce SARS-CoV-2

1

.
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musí prokázat neškodnost těchto příznaků předložením lékařského osvědčení
nebo jiného lékařského dokladu. 2Bod 2.1.2. se nepoužije, pokud je
předložené ověření neškodnosti.
2.3.

Pedagogičtí odborníci, učitelé a další osoby, které jsou dočasně zaměstnány
nebo pracují ve škole nebo v zařízení, zejména v rámci zvláštní vzdělávací
příležitosti, které vykazují příznaky infekce SARS-CoV-2 a nemají předchozí
nemoci ve smyslu bodu 2.2, to musí neprodleně oznámit vedení školy nebo
instituce, ve které pracují a musí se nechat otestovat na SARS-CoV-2.

2.4.

Osoby zaměstnané nebo pracující v prostorách zařízení uvedených v bodě
1.1., žáci, kteří jsou legálně dospělí, a zákonní zástupci nezletilých dětí
školených nebo pečovaných v takovém zařízení, jsou povinni neprodleně
informovat vedení tohoto zařízení, pokud se u nich nebo jejich dítěti školeném
nebo pečovaném v zařízení prokáže infekce SARS-CoV-2.

2.5.

1

2.6.

1

2.7.

1

2.8.

1

V případě infekcí způsobených SARS-CoV-2 stanoví odpovědný zdravotní
úřad v souladu se zákonem o ochraně před infekcemi karanténní opatření pro
infikovanou osobu a osoby, s nimiž se dostala do kontaktu, včetně jejich
zpětného převzetí. 2Pokud se u dětí objeví příznaky definované v bodě 2.1.2,
přístup do zařízení je povolen pouze po prokázání lékařského povolení nebo
pouze dva dny po posledním výskytu příznaků. 3Ustanovení zákona o ochraně
před infekcemi zůstávají nedotčena.
Pokud by osoba usilující o vstup nebo pobyt v zařízení uvedeném v bodě 1.1
vykazovala příznaky definované v bodě 2.1.2, může jim být odepřen přístup do
zařízení nebo z něj mohou být vyloučeni. 2Děti ve škole nebo denní péče o
děti, které vykazují příznaky během vyučování nebo jiné školní akce, zejména
zvláštní vzdělávací příležitosti nebo během období péče, by měly být umístěny
v oddělené místnosti; vyzvednutí opatrovníkem nebo oprávněnou osobou
musí být zajištěno okamžitě. 3Dozorčí povinnosti pokračují, dokud není dítě
vyzvednuto.
Každý, kdo vstoupí do zařízení, jak je definováno v bodě 1.1., si musí rychle a
důkladně umýt nebo dezinfikovat ruce. 2Zařízení zajistí, aby byla přístupná
vhodná zařízení pro mytí a dezinfekci rukou. 3Osoba odpovědná za zařízení
zajistí, aby bylo možné udržovat dostatečné množství nezbytných
hygienických potřeb, zejména prostředků na čištění a dezinfekci rukou.
4
Osoby, které pobývají v zařízení, musí být informovány o dodržování těchto
hygienických opatření vhodným a věku přizpůsobeným způsobem. 5Zejména
musí být ve vstupním prostoru zařízení umístěna příslušná upozornění.
Pravidelně používané povrchy, předměty a místnosti musí být každý den
důkladně čištěny a místnosti musí být větrány několikrát denně. 2Zařízení
technických médií, jejichž provoz vyžaduje přímý fyzický kontakt, by nemělo
používat několik osob současně. 3Po každém použití musí být důkladně
očištěny.
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2.9.

3.

„Obecný plán hygieny v souladu s § 36 zákona o ochraně před infekcemi pro
školy a další vzdělávací instituce, v nichž je pečováno o děti a dospívající“ ve
školách a „Všeobecný plán hygieny v souladu s § 36 zákona o ochraně před
infekcemi pro dětská zařízení (jesle, školky, střediska denní péče, včetně těch
integračních, a denní jesle)“ musí být dodržovány a implementovány v
zařízeních denní péče.

Předpisy pro provoz školy
Školní události v souladu s obecnými hygienickými předpisy a v souladu s
následujícími předpisy jsou povoleny. 2Školské akce zahrnují zejména lekce,
zvláštní vzdělávací příležitosti, zkoušky, konzultace, večery rodičů, diskuse s
rodiči, konference a schůze výborů o záležitostech základních škol a přípravný
týden, jakož i akce pro přijetí začátečníků do škol dne 29. srpna 2020.

3.1.

1

3.2.

1

3.3.

1

3.4.

Aby byla zajištěna sledovatelnost možných infekčních řetězců, musí být každý
den vhodným způsobem zdokumentováno, kteří lidé mimo školu byli ve školní
budově déle než patnáct minut během vyučovacích hodin nebo školní akce.

3.5.

Vedení klinik a nemocničních škol může se souhlasem vedení kliniky
poskytnout studentům individuální lekce nebo zvláštní vzdělávací příležitosti, s
přihlédnutím ke zdravotní situaci studentů a zajištění ochrany před infekcí.

3.6.

Ústní doplňkové zkoušky na získání Graecum, Hebraicum a Latinum pro
studenty na Technische Universität Dresden a Universität Leipzig lze
provádět v těchto institucích.

3.7.

1

Osoby mimo školy mohou se souhlasem vedení školy vstupovat do prostor
školy. 2Ve školních prostorách jsou povinni nosit pokrývku úst a nosu. 3 Pokud
existuje důležitý pedagogický důvod, zejména pokud cizí osoba ve škole plní
zvláštní vzdělávací úkoly, zejména v rámci zvláštní vzdělávací příležitosti, je
povinnost podle věty 2, podmíněna bodem 3.3 věty 3, odřeknuta pro celé
školní prostory.
Učitelé, žáci a cizí osoby, jak je definováno v bodě 3.2 věta 3, jsou ve
školních prostorách povinni nosit pokrývku úst a nosu. 2Nošení takových
pokrývek v třídě není povinné, pokud instruktor nebo vedoucí skupiny nařídil
jeho nošení z důležitých důvodů. Povinnost zejména pro osobu, která
poskytuje zvláštní vzdělávací příležitost, je oprávněná. 3Vedení školy může
nařídit, aby se mimo učebny nosily pokrývky úst a nosu.

Internátní školy v souladu s §2 odst. 1 Saského nařízení o studentských
ubytovacích službách (SächsSchulULeistVO) mohou začít běžný provoz od
18. července 2020. 2Obecný plán hygieny v souladu s § 36 zákona o ochraně
před infekcemi pro školy a další vzdělávací instituce, v nichž se starají o děti a
mladé lidi, musí být dodržován a implementován.

.
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4.

5.

Předpisy týkající se diagnostiky speciálních potřeb a diagnostiky poruch čtení a psaní
(LRS)
Speciální pedagogická diagnostika jako součást postupu pro stanovení
zvláštních vzdělávacích potřeb v souladu s § 13 a 15 školského řádu pro
speciální školy na speciálních školách a základních školách, včetně
podpůrných komisí, se může provádět se souhlasem opatrovníka. 2Totéž platí
pro děti, které mají být zapsány do školního roku 2020/2021.

4.1.

1

4.2.

Diagnostika, která je stále otevřená v rámci postupů hodnocení LRS na
základních školách LRS, může být dokončena.

Předpisy pro provoz středisek denní péče a péče o děti
Zařízení denní péče o děti ve smyslu bodu 1.1 a péče o děti musí být
prováděna v souladu s příslušným vzdělávacím konceptem v souladu s
obecnými hygienickými předpisy a v souladu s následujícími předpisy. 2Večery
rodičů, diskuse s rodiči, poradenství od specialistů, lékařská a zubní vyšetření
nebo možnosti preventivní zdravotní péče, jakož i další události, které
odpovídají vzdělávacímu konceptu dané instituce, jsou povoleny. 3V areálu
zařízení musí být udržována dostatečná vzdálenost mezi dospělými osobami.
1

5.1.

5.2.

1

Právní opatrovníci nebo jimi pověřené osoby jsou povinni každý den před
vstupem do pečovatelského zařízení písemně prohlásit, že jejich dítě, ani člen
jejich domácnosti, nevykazují příznaky, které naznačují infekci SARS-CoV-2.
2
Na tento účel
by měl být použit formulář „Gesundheitsbestätigung“ (zdravotní potvrzení).
3
Pokud není předložen, v ten den o dítě nebude postaráno. 4.Po kontrole
zůstane formulář u osoby, která jej předložila.
Osoby mimo instituce, zejména rodiče, zákonní opatrovníci nebo jiné osoby,
které jsou oprávněny dítě přinést nebo vyzvednout, mají povolen vstup do
instituce. 2Během pobytu v zařízení jsou povinni nosit pokrývku nosu a úst a
udržovat dostatečnou vzdálenost od ostatních lidí.

5.3.

1

5.4.

Události v zařízení v souladu s obecnými hygienickými předpisy a s
dostatečnou vzdáleností mezi účastníky na místě jsou povoleny se souhlasem
vedení zařízení.

5.5.

1

Denně musí být dokumentováno, o které děti v zařízení bylo postaráno a kdo
byl pověřen péčí. 2Musí být také zdokumentováno, pokud cizí osoba zůstane v
budově zařízení déle než patnáct minut. 3Dokumentace musí být provedena
takovým způsobem, aby bylo možné sledovat všechny vznikající infekční
řetězce a identifikovat infikované osoby, které jsou nebo byly v přímém
kontaktu se zařízením v uvedeném smyslu.

.
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6.

Účinnost obecné vyhlášky
Tato obecná vyhláška nabývá účinnosti dne 18. července 2020 a její platnost skončí
koncem 30. srpna 2020.

Přílohy:
•

Formular zur Gesundheitsbestätigung (formulář zdravotního potvrzení)

Pokyny pro 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. Není možné
podat žalobu prostým e-mailem.
Je-li stížnost podána v přípustné elektronické podobě, musí být elektronický dokument
opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědné osoby nebo musí být podepsán
odpovědnou osobou a předložen bezpečným způsobem přenosu podle § 55a odst. 4
Verwaltungsgerichtsordnung (Nařízení správního soudu). Další požadavky na přenos
elektronického dokumentu lze nalézt v Kapitole 2
Nařízení o technickém rámci elektronických právních transakcí a o zvláštní elektronické
schránce pro orgány (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV).
Správním soudem ve Svobodném státě Sasko je místní soud, v jehož obvodu má žalobce
obvyklý pobyt nebo trvalé bydliště. Drážďanský správní soud má místní příslušnost pro
žalobce bez obvyklého pobytu nebo bydliště ve Svobodném státě Sasko. Místními správními
soudy jsou správní soud v Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz, správní soud v
Drážďanech, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drážďany a správní soud v Lipsku,
Rathenaustraße 40, 04179 Lipsko.
V soudním řízení musí být uveden žalobce, odpůrce (Svobodný stát Sasko) a předmět
žaloby a měl by obsahovat specifickou žádost. Skutečnosti a důkazy, na nichž jsou důvody
založeny, je třeba uvést a musí být přiložen přepis napadeného obecného nařízení. K žádosti
a ke všem podáním se připojí kopie ostatních účastníků řízení.
Rádi bychom zdůraznili, že námitkové řízení proti obecným vyhláškám Saského státního
ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti se neplánuje. Lhůta pro podání žaloby
nemůže být splněna podáním námitky. Podle federálního práva je procesní poplatek splatný
ve sporu před správními soudy v důsledku podání žaloby.
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Odůvodnění
A. Všeobecná část
Podle § 28 odst. 1 věty 1 zákona o ochraně před infekcemi (IfSG) přijme příslušný orgán
nezbytná ochranná opatření, zejména ta, která jsou uvedena v § 29 až 31 IfSG, pokud jsou
nemocné osoby nebo osoby podezřelé z nemoci identifikováni jako infikované nebo
vylučující původci nemocí, nebo pokud je zjištěno, že zesnulá osoba byla nemocná, existuje
podezření na nemoc nebo vylučuje původce nemoci, pokud je to nezbytné a po dobu
nezbytnou k zabránění šíření přenosných nemocí.
SARS-CoV-2 je patogen ve smyslu § 2 číslo 1 IfSG, který se rozšířil v Sasku i mimo něj po
celém Německu a nadále ohrožuje zdraví obyvatelstva. Osoby podezřelé z nemoci již byly
identifikovány v mnoha okresech a nezávislých městech ve Svobodném státě Sasko.
B. Speciální část
pro 1:
1.1:
Tato obecná směrnice upravuje obecné podmínky a požadavky, za nichž se péče o děti v
zařízeních a školách může opět provozovat. Pro jesle a školky tato obecná vyhláška
umožňuje normální provoz za hygienických omezení. Na základě této obecné vyhlášky
mohou školy také podniknout kroky k řádnému fungování. Současně je velmi důležitá
ochrana před infekcí, a proto je k tomu zapotřebí zvláštních předpisů. Tato obecná vyhláška
využívá možnosti vytvořené z § 2 odst. 6 Saského nařízení o ochraně před koronavirem k
zavedení alternativních pravidel pro školy a střediska denní péče. Důvodem těchto odchylek
- zejména v oblasti středisek denní péče a základních škol - je Koncepce opětovného
otevření středisek denní péče pro děti, základních škol a základních úrovní speciálních škol
ve Svobodném státě Sasko („Konzept zur... "), vytvořená více profesionální ad hoc pracovní
skupinou a dalšími konzultacemi této pracovní skupiny, která rovněž zohlednila nízkou míru
infekce ve Svobodném státě Sasko v současné době.
Pro 1.2:
Toto nařízení je založeno na dohodě mezi předsedou vlády a spolkovým kancléřem ze dne
6. května 2020 o skutečnosti, že regionální důsledky je třeba vyvodit z určitého vývoje
nákazy.
Pro 2:
Pro 2.1 až 2.9:
Pro zajištění ochrany proti infekci je nezbytné, aby do komunitních zařízení v souladu s
bodem 1.1 vstupovali pouze osoby bez infekce SARS-CoV-2 nebo které nemají žádné
známky takové infekce.

..
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To zahrnuje všechny osoby, které provádějí výuku, školení, péči, dohled nebo jiné pravidelné
činnosti v komunitních zařízeních; rodiče nebo jiné osoby, které přinášejí dítě do každodenní
péče; a žáky a děti, o které má být pečováno.
Pro přerušení možných řetězců infekce v komunitních zařízeních uvedených v bodě 1.1
existuje požadavek,
•
•
•

aby výše uvedený okruh lidí neprodleně informoval zařízení, pokud dojde k infekci se
SARS-CoV-2 nebo pokud přijdou do kontaktu s osobou infikovanou se SARS-CoV-2,
aby děti, které vykazují příznaky infekce SARS-CoV-2 během výuky nebo během
školní hodiny, byly odděleny od skupiny nebo třídy a byly vyzvednuty,
zákazu vstupu nemocným osobám.

S ohledem na právo na vzdělání a péči v souvislosti s prevencí infekcí
a vzhledem k nízké úrovni infekce, byla zkrácena doba, po kterou musí děti s příznaky
vyčkávat, než se mohou vrátit do zařízení (2.5).
Aby se zabránilo infekci se SARS-CoV-2, je nutné dodržovat uvedená opatření a pravidla na
ochranu osobní hygieny a další specifikovaná opatření o hygieně a ochraně před infekcemi.
Zveřejnění uvedených informací ve vstupním prostoru je nezbytné zejména proto, aby se
poskytovaly informace o opatřeních osobní hygieny a obecných opatřeních na ochranu před
infekcí a na podporu jejich dodržování způsobem vhodným k školnímu věku.
Pro 3:
Pro 3.1:
Vzhledem k nízké úrovni infekce je nyní možné učinit krok směrem k pravidelným operacím,
takže školní akce jsou opět povoleny. Některé z uvedených událostí, které mohou být
důležité během letních prázdnin, jsou pro objasnění zde uvedeny. To se týká zejména
zvláštních vzdělávacích příležitostí během letních prázdnin.
Pro 3.2 až 3.3:
Ve smyslu přechodu na běžný provoz již není cizím osobám zakázáno zdržovat se mimo
prostory školy. Místo toho se z důvodů prevence infekce pro příslušné skupiny lidí vytvářejí
diferencovaná pravidla pro nošení pokrývky úst a nosu a dokumentaci pobytu ve školním
areálu.
Pro 3.4:
Navzdory přechodu na běžný provoz jsou v důsledku pandemické situace stále nutná
hygienická opatření a opatření umožňující vysledování infekce. Kromě dokumentace ve třídě
je vhodným nástrojem každodenní dokumentace cizích osob, které byli ve škole. Pravidlo, že
povinnost dokumentace se uplatní až po 15 minutovém pobytu, lze vysvětlit skutečností, že
podle předchozích znalostí se riziko infekce výrazně zvyšuje s přímým kontaktem po 15
minutách. Účelem nařízení je také pomoci udržet pobyt rodičů ve škole co nejkratší,
například při přinesení a vyzvednutí žáků.
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Pro 3.5:
Za účelem rovného zacházení dostávají žáci během pobytu na klinice také příležitost
zúčastnit se zvláštních vzdělávacích příležitostí z klinik a nemocničních škol.
Pro 3.6:
Z bezpečnostních důvodů je pravidlo zachováno pro možné případy těžkosti. Pravidlo se řídí
logikou obecně povolujících testů. Na univerzitách se konají doplňkové zkoušky k získání
Graecum, Hebraicum a Latinums pro studenty Technické univerzity v Drážďanech a
University of Leipzig, které doplňují Abitur. Pro tuto omezenou skupinu lidí na univerzitách
mohou být zavedena odpovídající opatření na ochranu před infekcemi.
Pro 3.7:
Účelem nařízení je zajistit, aby internátní školy mohly také přejít na řádný provoz s
přechodným obdobím počínaje dnem 18. července 2020. To je přípustné s ohledem na
příslušný plán hygieny.
Pro 4:
Povoleno je také provádění postupů pro určování zvláštních potřeb podpory vzdělávání na
základních a speciálních školách (i když se změní zaměření podpory), jak je upraveno v
bodech 4.1 až 4.2, jakož i dokončení stále otevřené diagnostiky LRS, protože diagnostika v
těchto oblastech je předpokladem pro odpovídající podporu.
Pro 5:
Touto obecnou vyhláškou jsou umožněny pravidelné provozy péče o děti (jesle, mateřské
školky, střediska denní péče a péče o děti), přičemž se berou v úvahu opatření proti
koronaviru.
Tato změna je možná s přihlédnutím k různým obavám, současné nízké úrovni infekce a
dokumentaci všech neinstitucionálních osob (pobyt déle než 15 minut) jako dříve, aby bylo
možné uplatnit zákonné právo na péči na jedné straně a brát náležitě v úvahu ochranu proti
infekci na straně druhé.
Podle současných vědeckých poznatků jsou děti do procesu infekce nejméně zapojeny.
Vzhledem k tomu, že minimální vzdálenost mezi dětmi a pedagogickým specialistou nemůže
být zavedena v denní péči, existují rozsáhlá nařízení, která je třeba dodržovat, aby bylo
možné jednat směrem k prevenci infekce.
Pro 5.1:
Jesle, školky, mimoškolní péče a péče o děti mohou opět zorganizovat každodenní péči
podle základní pedagogické koncepce.
Kromě toho mohou být v zařízeních prováděny večery rodičů a diskuse s rodiči, jakož i řada
akcí a příležitostí při dodržování obecných hygienických předpisů. Toto vytváří srovnatelnost
s předchozími předpisy ve školním sektoru a současně zlepšuje možnosti realizace
vzdělávacího partnerství mezi rodiči a institucemi při zachování ochrany proti infekci. Při
pravidelném provozu v rámci ochranných opatření proti koronaviru by v zásadě neměla
existovat žádná omezení smluvně dohodnutého rozsahu péče.
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Pro 5.2:
Tento bod navazuje na předchozí praxi předkládání každodenního zdravotního potvrzení.
Vzhledem k nízké úrovni infekce je nyní nařízení zaměřeno na konkrétní dítě, a proto se
dotyčným rodinám umožňuje přiměřená úleva.
Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato do péče. Kromě toho mohou pedagogičtí
pracovníci odmítnout péči, pokud není k dispozici prohlášení rodičů nebo pokud má dítě
příznaky COVID-19.
Pro 5.3:
Všechny cizí osoby musí mít z důvodů prevence infekce pokrytí úst a nosu, ale mohou do
zařízení vstoupit. Dodatečná ochrana je zajištěna udržováním minimální vzdálenosti mezi
dospělými.
Pro 5.4:
Tímto ustanovením jsou události související s provozem v areálu zařízení za uvedených
podmínek povoleny.
Pro 5.5:
Dokonce i při běžném provozu je zapotřebí každodenních dokladů o osobách, které byly v
zařízení, aby se sledoval možný řetězec infekce. Na jedné straně se provádí denní
dokumentace přítomných dětí a personálu. Na druhou stranu všechny osoby, které byly v
zařízení déle než
15 minut, musí být zaznamenány. To přispělo k dosažení cíle určení možných infekčních
řetězců.
Drážďany, 14. července 2020

Uwe Gaul
Státní tajemník
Saského ministerstva sociálních věcí a
sociální soudržnosti
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