Phụ lục 1

Tổng quan về các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng
Bảo đảm an ninh trật tự công cộng











Quốc hội Bang Saxon
Cảnh sát
Nhà tù
Tòa án và công tố viên
Nhân viên tư vấn cơn khủng hoảng
Đội cứu hỏa chuyên nghiệp, đội cứu hỏa tình nguyện, nếu có chế độ chờ hàng ngày,
Các công ty bảo vệ núi và đập thủy lôi
Tổ chức viện trợ và bảo vệ dân sự
Cơ sở bảo vệ nạn nhân
nhân viên hoạt động trong các tổ chức và cơ quan thẩm quyền của Bang tự do Saxony, chính phủ
liên bang bao gồm các lực lượng vũ trang cũng như các thành phố tự trị Saxon và Cơ quan Giới
thiệu Việc làm Liên bang

Bảo đảm cơ sở hạ tầng công cộng và nguồn cung cấp
 Viễn thông, cơ sở hạ tầng CNTT liên quan đến an ninh, bưu điện, nguồn cung cấp năng lượng
bao gồm các trạm xăng dầu và các công ty dầu khí (an ninh mạng)
 Cấp nước
 Xử lý (xử lý nước thải, xử lý chất thải)
 Vận tải hàng không (nhân viên vận hành)
 Giao thông công cộng, SPNV, EVU (nhân viên vận hành)
 Điều hướng nội địa (nhân viên vận hành)
 Đài phát thanh, truyền hình, báo chí, bao gồm cả sản xuất báo in
 Ngân hàng và Ngân hàng Tiết kiệm
 Công ty bảo hiểm y tế (nhân viên cần thiết cho hoạt động)
 Bảo hiểm hưu trí (nhân viên cần thiết cho hoạt động)
Ăn kiêng và thực phẩm hàng ngày
 Công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp
 Tạp hóa và bán buôn
 Vận tải và hậu cần để bảo đảm nhu cầu hàng ngày
Chăm sóc sức khỏe và chăm sóc
 Hành nghề y, hành nghề nha, hành nghề thú y
 Nhà trị liệu tâm lý chữa bệnh tâm lý và nhà trị liệu tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên, dịch vụ chăm
sóc khẩn cấp tâm lý xã hội
 Việc hành nghề của các chuyên viên y tế
 Bệnh viện và trường y
 Dịch vụ cứu hộ
 Nhà thuốc và cửa hàng cung cấp dụng cụ y tế
 Các phòng thí nghiệm
 Sản xuất và phân phối dược phẩm và sản phẩm y tế
 cơ sở điều trị nội trú cho điều dưỡng, phục hồi chức năng, hỗ trợ hội nhập
 Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ngoại trú
 Nhân viên kinh tế, cung ứng và làm sạch trong các cơ sở được đề cập

Đào tạo và Giáo dục
 Bố trí nhân viên để bảo đảm chăm sóc khẩn cấp tại các trung tâm chăm sóc ban ngày và
trường học
 Trợ giúp phúc lợi cho bệnh nhân người khuyết tật, trẻ em và thanh thiếu niên nội trú và ngoại
trú.

