Dekret ogólny
regulujący funkcjonowanie placówek opieki dziennej i szkół w związku z walką z
pandemią SARS-CoV-2
Komunikat Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Społecznej
z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. 15-5422 / 22

Na podstawie § 28 ust. 1 zdanie 1 ustawy o ochronie przed infekcjami z dnia 20 lipca 2000 r.
(BGBl I s. 1045), ostatnio zmienionej art. 3 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (BGBl I s. 587),
Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej w Saksonii w porozumieniu z
Ministerstwem Kultury w Saksonii wydaje następujący
dekret ogólny:
1.

2.

Główny przedmiot ogólnego dekretu
Niniejszy dekret ogólny reguluje funkcjonowanie szkół finansowanych ze
środków publicznych i prywatnych, placówek opieki dziennej (żłobki,
przedszkola, ośrodki opieki pozaszkolnej i lecznicze) oraz ośrodków opieki
dziennej w Kraju Związkowym Saksonii w odpowiedzi na pandemię
spowodowaną przez nowego korona wirusa SARS-CoV-2. 2 Placówki te są
eksploatowane wyłącznie w ramach i zgodnie z następującymi przepisami.

1.1.

1

1.2.

Ogólne przepisy ustawy o ochronie przed infekcjami i rozporządzenia Sachsen
Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Społecznej w sprawie ochrony
przed koronawirusem SARS-CoV-2 i COVID-19 (rozporządzenie o ochronie
koronowej) z dnia 25 czerwca 2020 r., zgodnie z którym zamknięcie placówek
dla dzieci i szkół jest możliwe, pozostają nienaruszone.

Ogólne przepisy dotyczące dostępu, powiadamiania i higieny
2.1.

Dostęp do obiektów określonych w ppkt 1.1 jest niedozwolony dla osób, jeśli
one
2.1.1. udowodnią, że są zarażone SARS-CoV-2,
2.1.2. wykazują objawy wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2 lub
2.1.3. w ciągu ostatnich 14 dni kontaktowały się z osobą, u której
udowodniono zakażenie SARS-CoV-2 w rozumieniu Ustawy o
Ochronie przed Infekcją, chyba że kontakt ten był nieunikniony z
przyczyn zawodowych i miał miejsce przy zachowaniu typowych
środków ochronnych zawodu.

2.2.

Osoby z chorobą, której objawy są podobne do zakażenia SARS-CoV-2

1

.
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muszą
udowodnić
nieszkodliwość
tych
objawów
przedstawiając
2
zaświadczenie, lekarskie lub inny dokument medyczny. Punkt 2.1.2. nie ma
zastosowania, jeśli zostanie przedłożona weryfikacja nieszkodliwości.
2.3.

Pedagogiczni specjaliści, nauczyciele i inne osoby tylko czasowo zatrudnione
lub pracujące w szkole lub placówce, w szczególności w ramach specjalnej
szansy edukacyjnej, które wykazują objawy zakażenia SARS-CoV-2 i nie są
chore w sensie Punkt 2.2 zgłasza to niezwłocznie kierownictwu szkoły lub
instytucji, w której pracują, i poddaje się badaniom na SARS-CoV-2.

2.4.

Osoby zatrudnione lub pracujące na terenie placówki, o której mowa w pkt
1.1., Dorośli uczniowie i opiekunowie małoletnich dzieci przeszkolonych lub
objętych opieką w takiej placówce są zobowiązani do niezwłocznego
poinformowania kierownictwa tej placówki, jeżeli oni lub ich dziecko zostali
przeszkoleni lub objęci opieką ponieważ w obiekcie udowodniono, że jest
zarażenie SARS-CoV-2.

2.5.

1

2.6.

1

2.7.

1

2.8.

1

W przypadku zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2 właściwy organ ds.
zdrowia określa środki kwarantanny dla osoby zakażonej i osób, z którymi się
ona kontaktowała, w tym ich readmisję, zgodnie z ustawą o ochronie przed
zakażeniami. 2Jeśli dzieci doświadczają objawów określonych w sekcji 2.1.2,
dostęp do placówki jest możliwy tylko po przedstawieniu zaświadczenia
lekarskiego lub dopiero po dwóch dniach od ostatniego wystąpienia objawów.
3
Przepisy Ustawy o Ochronie przed Infekcjami pozostają nienaruszone.
Jeżeli osoba zamierzająca wejść do obiektu, o którym mowa w punkcie 1.1,
lub przebywać w nim, wykazuje objawy określone w punkcie 2.1.2, można
odmówić dostępu do obiektu lub może zostać z niego wydalona. 2Dzieci w
wieku szkolnym lub przedszkolnym, które wykazują objawy podczas lekcji lub
innego wydarzenia szkolnego, w szczególności podczas specjalnej okazji
edukacyjnej lub w okresie opieki, powinny być umieszczone w oddzielnym
pomieszczeniu; odbiór przez kustosza lub osobę upoważnioną musi być
niezwłocznie zorganizowany. 3Obowiązki nadzorcze trwają do momentu
odebrania dziecka.
Każdy wchodzący do obiektu zgodnie z definicją w punkcie 1.1. musi szybko i
dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce. 2Zakład powinien zapewnić
dostępność odpowiednich instalacji do mycia rąk i dezynfekcji. 3Osoba
odpowiedzialna za obiekt powinna zapewnić,
by niezbędne środki
higieniczne, w szczególności środki do czyszczenia i dezynfekcji rąk, mogły
być przechowywane w wystarczającej ilości. 4Osoby przebywające w obiekcie
należy powiadomić o konieczności przestrzegania tych środków higieny w
sposób odpowiedni i dostosowany do wieku. 6 W szczególności odpowiednie
informacje muszą być umieszczone w strefie wejściowej obiektu.
Regularnie używane powierzchnie, przedmioty i pokoje muszą być dokładnie
czyszczone codziennie, pokoje muszą być wentylowane kilka razy dziennie. 2
Sprzęt medialny, którego działanie wymaga bezpośredniego kontaktu
fizycznego, nie powinien być używany przez kilka osób jednocześnie.
. 3 Należy je dokładnie wyczyścić po każdym użyciu.
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2.9.

3.

„Ogólny plan higieny zgodnie z § 36 ustawy o ochronie przed zakażeniami dla
szkół i innych placówek oświatowych, w których sprawuje się opiekę nad
dziećmi i młodzieżą” znajduje się w szkołach, a „Ogólny plan higieny zgodnie z
§ 36 ustawy o ochronie przed zakażeniami w placówkach dziecięcych (żłobki,
żłobki, żłobki, także integracyjne, żłobki) ”muszą być przestrzegane i
realizowane w placówkach opieki dziennej.

Regulamin działalności szkół
3.1.

1Dozwolone są imprezy szkolne zgodne z ogólnymi zasadami higieny i
poniższymi przepisami. 2Wydarzenia szkolne obejmują w szczególności
lekcje, specjalne oferty edukacyjne, egzaminy, konsultacje, wieczory rodziców,
dyskusje z rodzicami, konferencje i spotkania komitetów na temat
podstawowych spraw szkolnych oraz tydzień przygotowawczy, a także
wydarzenia związane z przyjmowaniem uczniów początkujących w dniu 29
sierpnia 2020 r.

3.2.

1

3.3.

1

3.4.

Aby zapewnić identyfikowalność możliwych łańcuchów infekcji, należy
codziennie udokumentować w odpowiedni sposób, że osoby spoza szkoły
przebywały w budynku szkolnym dłużej niż piętnaście minut w godzinach
lekcyjnych lub podczas imprezy szkolnej.

3.5.

Kierownictwo przychodni i szkół szpitalnych może, w porozumieniu z
kierownictwem przychodni, zapewnić uczniom indywidualne lekcje lub
specjalne możliwości edukacyjne, uwzględniając stan zdrowia uczniów i
zapewniając ochronę przed zakażeniem.

3.6.

W tych instytucjach można przeprowadzać dodatkowe egzaminy ustne
dotyczące Greki, Hebrajskiego i łaciny dla egzaminowanych na Technische
Universität Dresden i Universität Leipzig.

3.7.

1Szkoły z internatem zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie usług
zakwaterowania uczniów w Saksonii (SächsSchulULeistVO) mogą rozpocząć
regularną działalność od 18 lipca 2020 r. 2Należy przestrzegać i realizować
plan higieny ogólnej zgodnie z § 36 ustawy o ochronie przed zakażeniami dla
szkół i innych placówek oświatowych, w których sprawowana jest opieka nad
dziećmi i młodzieżą.
.

Osoby przychodzące do szkoły mogą wchodzić na teren szkoły za zgodą
dyrekcji szkoły. 2Na terenie szkoły są zobowiązani do noszenia nakrycia ust i
nosa. 3 Jeżeli zaistnieje ważny powód pedagogiczny, w szczególności jeśli
osoba postronna szkoły wykonuje specjalne zadania edukacyjne, zwłaszcza w
ramach specjalnej możliwości edukacyjnej, obowiązek określony w zd. 2,
warunkowany pkt. 3.3. obejmuje cały teren szkoły.
Nauczyciele, uczniowie i osoby spoza szkoły, zgodnie z definicją w 3.2 zdanie
3, są zobowiązani do noszenia zakrycia ust i nosa na terenie szkoły. 2Nie ma
obowiązku noszenia takiego okrycia w sali lekcyjnej lub w klasie, chyba że
instruktor lub lider grupy zarządzi jego noszenie z ważnych powodów.
Obowiązek w szczególności do osób, które dostarczają specjalnych
możliwości edukacyjnych, jest uzasadniony. 3 Kierownictwo szkoły może
nakazać noszenie osłony na usta i nos poza salami lekcyjnymi.
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4.

5.

Przepisy dotyczące diagnostyki specjalnych potrzeb i diagnostyki zaburzeń czytania i
pisania (LRS)
Specjalna diagnostyka edukacyjna w ramach procedury określania
specjalnych potrzeb edukacyjnych zgodnie z §13 i 15 regulaminu szkolnego
dla szkół specjalnych w szkołach specjalnych i szkołach podstawowych, w tym
komitetów wsparcia, przeprowadzana jest za zgodą opiekuna. 2 To samo
dotyczy dzieci, które mają zostać zapisane w roku szkolnym 2020/2021.

4.1.

1

4.2.

Diagnostyka, która jest nadal otwarta w ramach procedur oceny LRS w
szkołach podstawowych LRS, może zostać zakończona.

Regulamin funkcjonowania żłobków i przedszkoli
Przedszkola dla dzieci w rozumieniu pkt.1.1 oraz opieka nad dziećmi będą
prowadzone zgodnie z odpowiednią koncepcją edukacyjną z uwzględnieniem
ogólnych przepisów higieny i zgodnie z poniższymi przepisami. 2Wieczory dla
rodziców, rozmowy z rodzicami, porady specjalistów, badania lekarskie i
dentystyczne lub profilaktyczna opieka zdrowotna, a także inne wydarzenia,
które odpowiadają koncepcji edukacyjnej danej instytucji. 3Na terenie obiektu
należy zachować odpowiednią odległość między osobami dorosłymi.
1

5.1.

5.2.

1

Legalni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione są zobowiązani do
oświadczania placówce na piśmie każdego dnia przed wejściem do placówki
opiekuńczej, że ani ich dziecko, ani członek ich gospodarstwa domowego nie
wykazują objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2. 2 W tym celu
należy użyć formularza „Gesundheitsbestätigung” (potwierdzenie stanu
zdrowia). 3W przeciwnym razie dziecko nie zostanie tego dnia przyjęte do
przedszkola. 4Po sprawdzeniu formularz powinien pozostać przy osobie, która
go przedstawiła.
Wstęp do placówki mają osoby spoza placówki, w szczególności rodzice,
opiekunowie prawni lub inne osoby uprawnione do przyprowadzenia lub
odebrania dziecka. 2Podczas pobytu w placówce zobowiązani są do noszenia
zakrycia nosa i ust oraz do zachowania odpowiedniej odległości od innych
osób.

5.3.

1

5.4.

Imprezy odbywające się na obiekcie zgodnie z ogólnymi przepisami
higienicznymi oraz z zachowaniem odpowiedniej odległości między osobami
na budowie są dozwolone za zgodą kierownictwa obiektu.

5.5.

1

Należy codziennie udokumentować, które dzieci znajdowały się pod opieką w
placówce i
komu została powierzona opieka. 2Musi być również
udokumentowane, jeśli osoba postronna obiektu przebywa w budynku obiektu
dłużej niż piętnaście minut. 3Dokumentację należy sporządzić w taki sposób,
aby można było prześledzić wszelkie pojawiające się łańcuchy infekcji i
zidentyfikować osoby zakażone, które są lub miały bezpośredni kontakt z
placówką w powyższym znaczeniu.
.
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6.

Skuteczność ogólnego dekretu
Ten ogólny dekret wejdzie w życie 18 lipca 2020 r. i wygaśnie z końcem 30 sierpnia
2020 r.

Załączniki:
•

Formular zur Gesundheitsbestätigung (formularz potwierdzenia zdrowia)

Instrukcje odwoławcze
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. Nie można złożyć pozwu za pomocą zwykłego emaila.
Jeżeli pozew jest składany w formie elektronicznej, dokument elektroniczny musi być
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej lub podpisany
przez osobę odpowiedzialną i złożony za pomocą bezpiecznego środka przekazu zgodnie z
§ 55a ust. 4 Rozporządzenia sądu administracyjnego. Dalsze wymagania dotyczące
przesyłania dokumentu elektronicznego można znaleźć w Rozdziale 2
Rozporządzenia w sprawie ram technicznych elektronicznego obrotu prawnego i specjalnej
skrzynki elektronicznej dla organów (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV).
Sądem miejscowym jest sąd administracyjny w Wolnym Państwie Saksonii, w którego
okręgu powód ma miejsce zwykłego lub stałego pobytu. Sąd Administracyjny w Dreźnie ma
jurysdykcję lokalną dla powodów, którzy nie mają zwykłego pobytu ani stałego miejsca
zamieszkania w Wolnym Państwie Saksonii. Lokalnie właściwymi sądami administracyjnymi
są Sąd Administracyjny w Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz, Sąd
Administracyjny w Dreźnie, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drezno oraz Sąd Administracyjny w
Lipsku, Rathenaustraße 40, 04179 Lipsk.
Pozew musi wskazywać powoda, pozwanego (Wolne Państwo Saksonia) oraz przedmiot
roszczenia i powinien zawierać konkretny wniosek. Należy podać fakty i dowody, na których
oparte są powody, a zaskarżoną decyzję ogólną należy dołączyć do transkrypcji. Do wniosku
i wszystkich pism procesowych dołącza się kopie dla innych stron.
Zwracamy uwagę, że postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec ogólnych dekretów
ministerstwa spraw społecznych i spójności społecznej w Sachsen nie jest przewidziane.
Termin dla tego działania przy składaniu sprzeciwu nie zostanie dotrzymany. Zgodnie z
prawem federalnym, w wyniku wniesienia pozwu przed sądami administracyjnymi należna
jest opłata manipulacyjna.
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Uzasadnienie
A. Część ogólna
Zgodnie z § 28 ust. 1 zdanie 1 ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG) właściwy organ
podejmuje niezbędne środki ochronne, w szczególności te wymienione w § 29–31 IfSG, w
przypadku osób chorych lub podejrzanych o chorobę , zostaną zidentyfikowane zarażone lub
wydalające czynniki wywołujące chorobę lub jeśli okaże się, że zmarły zachorował,
podejrzewa się, że jest chory lub wydalał czynniki wywołujące chorobę, o ile jest to
konieczne i tak długo, jak jest to konieczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób
zakaźnych .
SARS-CoV-2 jest patogenem w rozumieniu § 2 nr 1 IfSG, który rozprzestrzenił się w Saksonii
i poza nią w całych Niemczech i nadal zagraża zdrowiu ludności. Osoby podejrzane o
chorobę zostały już zidentyfikowane w wielu powiatach i niezależnych miastach w Wolnym
Państwie Saksonii.
B. Część
specjalna dla 1:
1.1:
Ta ogólna dyrektywa reguluje ogólne warunki i wymagania, zgodnie z którymi przedszkola i
szkoły mogą być ponownie eksploatowane. W przypadku żłobków i przedszkoli ten ogólny
dekret umożliwia normalne działanie zgodnie z wymogami higieny. Na mocy tego ogólnego
dekretu szkoły mogą również podjąć kroki w kierunku regularnego funkcjonowania. Niemniej
jednak ochrona przed infekcją jest bardzo ważna, dlatego należy wziąć to pod uwagę w
szczególnych przepisach. Niniejszy ogólny dekret korzysta z możliwości stworzonej na
podstawie § 2 ust. 4 Rozporządzenia w Sprawie Ochrony koronawirusowej w Saksonii w celu
wprowadzenia alternatywnych zasad dla szkół i przedszkoli. Przyczyną tych odchyleń zwłaszcza w obszarze przedszkoli i szkół podstawowych - jest Koncepcja ponownego
otwarcia przedszkoli dla dzieci, szkół podstawowych i szkół podstawowych na poziomie
szkoły specjalnej w Wolnym Państwie Saksonia („Konzept zur ... ”) opracowany przez
wieloprofesjonalną grupę roboczą ad hoc, a także dalsze konsultacje tej grupy roboczej,
które uwzględniły również obecnie niski wskaźnik infekcji w Wolnym Państwie Saksonii.
Dla 1.2:
Niniejsze rozporządzenie opiera się na umowie między Pierwszym Premierem a Kanclerzem
Federalnym z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie tego, że konsekwencje regionalne należy
wyciągnąć z pewnego rozwoju zdarzenia związanego z infekcją.
Dla 2:
Dla 2.1 do 2.9:
Aby zapewnić ochronę przed infekcją, konieczne jest, aby tylko te osoby, co do których
wykazano, że nie są zakażone SARS-CoV-2 lub nie mają żadnych oznak takiej infekcji,
wjeżdżały do obiektów społeczności zgodnie z Punktem 1.1.
..
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Obejmuje to wszystkie osoby prowadzące nauczanie, szkolenie, opiekę, nadzór lub inne
regularne czynności w placówkach komunalnych, rodzice lub inne osoby sprawujące opiekę
nad dzieckiem, a także pod opieką uczniów i dzieci.
W celu przerwania możliwych łańcuchów infekcji w obiektach komunalnych wymienionych w
punkcie 1.1, istnieje wymóg
•
•
•

by wyżej wymieniona grupa osób niezwłocznie informowała placówkę, jeśli dojdzie do
zakażenia SARS-CoV-2 lub jeśli wejdzie w kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2,
aby dzieci wykazujące objawy zakażenia SARS-CoV-2 podczas zajęć lub w godzinach
szkolnych zostały oddzielone od grupy lub klasy i odebrane,
zakaz wjazdu dla chorych.

W związku z roszczeniem do edukacji i opieki w kontekście zapobiegania zakażeniom,
a biorąc pod uwagę niski poziom infekcji, czas, w którym dzieci z objawami muszą poczekać,
zanim będą mogły wrócić do placówki, został skrócony (2,5).
Stosowanie wymienionych środków i zasad ochrony higieny osobistej, a także innych
określonych środków zapobiegania zakażeniom i higieny jest konieczne, aby uniknąć
zakażenia SARS-CoV-2. Zamieszczanie wymienionych informacji w strefie wejściowej jest
szczególnie konieczne, aby zapewnić odpowiednie dla wieku szkolnego informacje o
środkach ochrony higieny osobistej i ogólnych środkach ochrony przed infekcją i
zapewnienia zgodności z nimi.
Dla 3:
Dla 3.1:
Ze względu na niski poziom infekcji można teraz zrobić krok w kierunku regularnych operacji,
ponieważ imprezy szkolne są ponownie dozwolone. Niektóre z omawianych wydarzeń, które
mogą mieć znaczenie podczas letnich wakacji, zostały wymienione w celu wyjaśnienia.
Dotyczy to w szczególności specjalnych ofert edukacyjnych w okresie wakacyjnym.
Dla 3,2 do 3,3:
W sensie przejścia do normalnej działalności, osoby spoza szkoły nie mają już zakazu
przebywania na terenie szkoły. Zamiast tego, ze względu na profilaktykę infekcji, tworzone
są zróżnicowane zasady noszenia nakrycia ust i nosa oraz dokumentacja pobytu na terenie
szkoły dla odpowiednich grup osób.
Dla 3.4:
Pomimo przejścia do regularnych operacji, z powodu pandemii, nadal wymagane są środki
higieny i środki umożliwiające śledzenie infekcji. Oprócz dokumentacji w dzienniku zajęć
odpowiednim narzędziem jest codzienna dokumentacja osób postronnych, które były w
szkole. Zasadę, że obowiązek dokumentacyjny obowiązuje dopiero po 15 minutach pobytu,
można wytłumaczyć faktem, że zgodnie z dotychczasową wiedzą ryzyko infekcji znacznie
wzrasta przy bezpośrednim kontakcie po 15 minutach. Rozporządzenie ma również pomóc w
jak najkrótszym pobycie rodziców w szkole, na przykład podczas przyprowadzania i
odbierania uczniów.
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Dla 3.5:
W kierunku równego traktowania uczniowie mają również możliwość skorzystania z oferty
specjalnej edukacji w poradni i szkołach szpitalnych podczas pobytu w poradni.
Dla 3.6:
Jako środek ostrożności zachowuje się regułę na wypadek ewentualnych trudności. Reguła
jest zgodna z logiką ogólnych testów włączających. Na uniwersytetach odbywają się
dodatkowe egzaminy z greki, hebrajskiego i łaciny dla studentów Politechniki w Dreźnie i
Uniwersytetu w Lipsku, które uzupełniają maturę. Odpowiednie środki ochrony przed
infekcjami można wdrożyć dla tej ograniczonej grupy ludzi na uniwersytetach.
Dla 3.7:
Rozporządzenie ma na celu zapewnienie, że szkoły z internatem mogą również przejść do
normalnej działalności z okresem przejściowym rozpoczynającym się od 18 lipca 2020 r. Jest
to dopuszczalne po uwzględnieniu odpowiedniego planu higieny.
Dla 4:
Uzasadnione jest również wdrożenie procedur określania potrzeb specjalnego wsparcia
edukacyjnego w szkołach podstawowych i specjalnych (nawet jeśli zmieni się zakres
wsparcia), jak uregulowano w sekcjach 4.1 do 4.2, podobnie jak zakończenie wciąż otwartej
diagnostyki LRS, ponieważ diagnostyka w tych obszarach jest warunkiem odpowiedniego
wsparcia.
Dla 5:
Na mocy tego ogólnego dekretu możliwe są regularne działania związane z opieką nad
dziećmi (żłobki, przedszkola, żłobki i opieka nad dziećmi) z uwzględnieniem środków
przeciwko koronawirusowi.
Zmiana ta jest możliwa ze względu na różne obawy, obecnie niski poziom zakażenia oraz
dokumentację wszystkich osób pozainstytucjonalnych (przebywających dłużej niż 15 minut),
tak jak poprzednio, aby z jednej strony dochodzić prawa do opieki i uwzględniać ochronę
przed infekcją z drugiej strony.
Zgodnie z obecną wiedzą naukową dzieci są najmniej zaangażowane w proces infekcji.
Ponieważ minimalne odległości między dziećmi a specjalistą edukacyjnym nie mogą być
przestrzegane w przedszkolu, istnieją rozległe przepisy, których należy przestrzegać, aby
zapobiegać infekcjom.
Dla 5.1:
Żłobki, przedszkola, opieka pozaszkolna i przedszkola mogą ponownie organizować
codzienną opiekę zgodnie z podstawową koncepcją pedagogiczną.
Ponadto w placówkach można organizować wieczory i dyskusje rodziców z rodzicami, a
także szereg wydarzeń i okazji, z zachowaniem ogólnych zasad higieny. Daje to
porównywalność z wcześniejszymi regulacjami w sektorze szkolnym, a jednocześnie
poprawia możliwości realizacji partnerstwa edukacyjnego między rodzicami a placówkami
przy zachowaniu ochrony przed infekcją. Podczas normalnej eksploatacji w warunkach
ochrony przed wyładowaniami koronowymi zasadniczo nie powinno już być żadnych
ograniczeń co do zakresu opieki uzgodnionego w umowie.
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Dla 5.2:
Ten punkt stanowi kontynuację poprzedniej praktyki składania potwierdzenia zdrowia
każdego dnia. Ze względu na niski poziom zakażeń regulacja koncentruje się obecnie na
konkretnym dziecku, co umożliwia rozsądną ulgę dla zainteresowanych rodzin.
Bez tego oświadczenia nie można przyjąć dziecka pod opiekę. Ponadto personel
pedagogiczny może odmówić opieki, jeśli deklaracja rodziców nie jest dostępna lub dziecko
ma objawy COVID-19.
Dla 5.3:
Wszystkie osoby spoza placówki muszą nosić nakrycie ust i nosa ze względu na
zapobieganie infekcjom, ale mogą wejść do obiektu. Dodatkową ochronę zapewnia
zachowanie minimalnej odległości między dorosłymi.
Dla 5.4:
Zgodnie z tym postanowieniem, imprezy związane z obiektem na terenie obiektu są
dozwolone na wymienionych warunkach.
Dla 5.5:
Nawet w normalnych operacjach istnieje potrzeba codziennej dokumentacji osób
przebywających w ośrodku w celu śledzenia możliwego łańcucha infekcji. Z jednej strony
prowadzona jest codzienna dokumentacja obecnych dzieci i personelu. Z drugiej strony
wszystkie osoby, które przebywały w obiekcie dłużej niż
15 minut muszą zostać zanotowane. Zrobiono to w celu dalszego określenia możliwych
łańcuchów infekcji.

Drezno, 14 lipca 2020 r

Sekretarz Stanu Uwe Gaul
Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności
Społecznej Saksonii

Strona 9 z 9

