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Rozporządzenie
Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności
Społecznej
w sprawie środków kwarantanny dla przybywających i
powracających podróżnych w celu zwalczania koronawirusa
(saksońskie rozporządzenie w sprawie kwarantanny –
SächsCoronaQuarVO)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
Na podstawie § 32 zd. 1 w połączeniu z § 28 ust. 1 zd. 1, §§ 29 i 30 ust. 1 oraz § 31
ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I s. 1045), w
których zmieniono § 28 ust. 1 zd. 1 artykułem 1 nr 6 ustawy z dnia 27 marca 2020 r.
(BGBl. I s. 587) i § 29 ostatnio zmieniony artykułem 41 nr 7 ustawy z dnia 8 lipca 2016 r.
(BGBl. I s. 1594), każdorazowo w połączeniu z § 7 rozporządzenia Saksońskiego Rządu
Krajowego i Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Społecznej w
sprawie uregulowania kompetencji wynikających z ustawy o zapobieganiu chorobom
zakaźnym oraz zwrotu kosztów za szczepienia i inne działania realizowane w ramach
profilaktyki z dnia 9 stycznia 2019 r. (SächsGVBl. s. 83), zmienionym w drodze
rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r. (SächsGVBl. s. 82) Saksońskie Ministerstwo
Spraw Społecznych i Jedności Społecznej wydaje następujące rozporządzenie:

§1
Kwarantanna domowa dla przybywających i powracających podróżnych;
obserwacja
(1) Osoby, które przyjeżdżają z zagranicy do Wolnego Państwa Saksonii i
przebywały na obszarze ryzyka w rozumieniu ust. 4 w dowolnym momencie w ciągu 14
dni przed przyjazdem, są po przyjeździe zobowiązane do niezwłocznego udania się
bezpośrednio do swojego mieszkania lub innego odpowiedniego miejsca pobytu i stałego
odizolowania się tam na okres 14 dni od przyjazdu. Dotyczy to również osób, które
najpierw wjechały do innego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec. Osobom
wymienionym w zd. 1 nie zezwala się na odwiedzanie przez osoby nienależące do ich
gospodarstwa domowego.
(2) Osoby objęte ust. 1 zd. 1 są zobowiązane do niezwłocznego skontaktowania się
z właściwym urzędem zdrowia i poinformowania o zobowiązaniach wynikających z ust. 1.
Mają one również obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwego urzędu zdrowia,
jeśli wystąpią u nich objawy wskazujące na zachorowanie na COVID-19 w rozumieniu
aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha.
(3) W czasie izolacji osoby objęte ust. 1 zd. 1 podlegają obserwacji przez właściwy
urząd zdrowia.
(4) Obszar ryzyka w rozumieniu ust. 1 zd. 1 to państwo lub region poza Republiką
Federalną Niemiec, w którym w momencie wjazdu na terytorium Republiki Federalnej
Niemiec istnieje podwyższone ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Klasyfikacja jako obszar ryzyka dokonywana jest przez Federalne Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Budownictwa i Wspólnoty i jest publikowana przez Instytut Roberta Kocha.
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§2
Zakaz działalności
Osobom w rozumieniu § 1 ust. 1, które mają miejsce zamieszkania poza Wolnym
Państwem Saksonii i podlegają tam wymogowi izolacji, nie wolno w okresie podanym w §
1 ust. 1 zd. 1 wykonywać na obszarze Wolnego Państwa Saksonii żadnej działalności
zawodowej.

§3
Wyjątki od domowej kwarantanny
(1) Przepisy zawarte w §§ 1 i 2 nie obowiązują osób, które wjeżdżają na terytorium
Republiki Federalnej Niemiec lub Wolnego Państwa Saksonii tylko w celach tranzytowych;
muszą one bezpośrednio opuścić terytorium Wolnego Państwa Saksonii.
(2) Obowiązki określone w § 1 ust. 1 zd. 1 nie dotyczą osób posiadających
zaświadczenie lekarskie w języku niemieckim lub angielskim, z którego wynika, że wynik
biologicznego badania molekularnego, przeprowadzonego w jednym z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub innym państwie uznanym przez Instytut Roberta
Kocha, nie wskazuje na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Badanie musi być
przeprowadzone najpóźniej 48 godzin przed wjazdem na terytorium Republiki Federalnej
Niemiec. Zaświadczenie lekarskie wg zd. 1 należy przechowywać przez co najmniej 14
dni po wjeździe i niezwłocznie przedłożyć na żądanie właściwego urzędu zdrowia. Także
w przypadku posiadania zaświadczenia lekarskiego wg zd. 1 osoby w rozumieniu § 1 ust.
1 zd. 1 zobowiązane są do niezwłocznego skontaktowania się z właściwym urzędem
zdrowia. Urzędy zdrowia mogą poddać te osoby obserwacji w okresie do 14 dni po
przyjeździe.
(3) Przepisy zawarte w §§ 1 i 2 nie obowiązują dla
1.

osób, które w związku z wykonywanym zawodem przewożą transgranicznie osoby
lub towary transportem drogowym, szynowym, wodnym lub powietrznym,

2.

osób, które przebywały poza obszarem Republiki Federalnej Niemiec w ramach
swojej działalności jako pracownicy przedsiębiorstw lotniczych, żeglugowych,
kolejowych i autobusowych albo jako załoga samolotów, statków, pociągów i
autobusów, a także

3.

pracownicy sił zbrojnych i funkcjonariusze policji wracający do Republiki Federalnej
Niemiec po wykonywaniu zadań oraz równorzędnych obowiązków za granicą.

(4) Ust. 1 do 3 obowiązują tylko w sytuacji, kiedy u wymienionych w nich osób nie
występują objawy wskazujące na zachorowanie na COVID-19 w rozumieniu aktualnych w
danym wypadku kryteriów Instytutu Roberta Kocha. Jeżeli w ciągu 14 dni po przyjeździe u
osób wymienionych w ust 2 i 3 wystąpią objawy wskazujące na zachorowanie na COVID19 w rozumieniu aktualnych w danym wypadku kryteriów Instytutu Roberta Kocha, osoby
te mają obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym właściwego urzędu zdrowia.
(5) Przepisy zawarte w § 1 nie obowiązują osób, które wjeżdżają do Wolnego
Państwa Saksonii z obszaru ryzyka wg § 1 ust. 4 w celu podjęcia co najmniej
trzytygodniowej pracy (pracownicy sezonowi), jeżeli w miejscu ich zakwaterowania i pracy
podczas pierwszych 14 dni od przyjazdu podejmowane są zakładowe środki higieny
dotyczące grup oraz działania służące unikaniu kontaktu poza grupą pracowników,
porównywalne z izolacją wg § 1 ust. 1 zd. 1, oraz jeżeli opuszczanie miejsca
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zakwaterowania odbywa się tylko w celu wykonywania pracy. Pracodawca powiadamia
właściwy urząd zdrowia o podjęciu pracy przed jej rozpoczęciem i dokumentuje środki
podjęte zgodnie ze zd. 1. Właściwy urząd zdrowia sprawdza przestrzeganie wymogów wg
zd. 1.
(6) W uzasadnionych przypadkach właściwy urząd zdrowia może dopuścić dalsze
wyjątki, o ile po rozważeniu wszelkich okoliczności okaże się to możliwe.
(7) Urzędy zdrowia mogą znieść obowiązek wynikający z § 1 ust. 1, aby umożliwić
danej osobie przeprowadzenie badania zgodnie z ust. 2 zd. 1.

§4
Wykonanie
Właściwe w związku z przestrzeganiem niniejszego rozporządzenia są oprócz
urzędów zdrowia także lokalne organy policji, jeżeli do właściwego urzędu zdrowia nie
można dotrzeć w odpowiednim czasie lub nie może on działać. Lokalne organy policji
niezwłocznie informują w tych przypadkach właściwy urząd zdrowia o podjętych środkach.

§5
Przepisy o grzywnach
Niezgodnie z przepisami w myśl § 73 ust. 1a nr 24 ustawy o zapobieganiu chorobom
zakaźnym działa ten, kto umyślnie lub nieumyślnie
1.

wbrew § 1 ust. 1 zd. 1 nie poddaje się izolacji,

2.

wbrew § 1 ust. 1 zd. 1 nie udaje się bezpośrednio do swojego mieszkania lub innego
odpowiedniego miejsca pobytu,

3.

wbrew § 1 ust. 1 zd. 3 przyjmuje odwiedziny osób nienależących do jego
gospodarstwa domowego,

4.

wbrew § 1 ust. 2 zd. 1 lub zd. 2 nie kontaktuje się z właściwym urzędem zdrowia lub
nie kontaktuje się niezwłocznie,

5.

wbrew § 2 wykonuje pracę zawodową,

6.

wbrew § 3 ust. 1 nie opuszcza bezpośrednio Wolnego Państwa Saksonii,

7.

wbrew § 3 ust. 2 zd. 3 nie przedkłada właściwemu urzędowi zdrowia wyniku badania
na jego żądanie lub nie przedkłada go niezwłocznie,

8.

wbrew § 3 ust. 2 zd. 4 nie kontaktuje się z właściwym urzędem zdrowia lub nie
kontaktuje się niezwłocznie,

9.

wbrew § 3 ust. 4 zd. 2 nie informuje właściwego urzędu zdrowia lub nie informuje
urzędu niezwłocznie albo

10. wbrew § 3 ust. 5 zd. 2 nie informuje właściwego urzędu zdrowia lub nie informuje
urzędu przed rozpoczęciem podejmowanej pracy.
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§6
Wejście w życie, zakończenie obowiązywania
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2020 r. Jednocześnie
przestaje obowiązywać saksońskie rozporządzenie w sprawie kwarantanny z dnia 12
czerwca 2020 r. (SächsGVBl. s. 270).
Drezno, 25 czerwca 2020 r.

Minister Spraw Społecznych i Jedności Społecznej
Petra Köpping

