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Přehled odvětví kritické infrastruktury
Zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku
















Saský státní parlament
Policie
Vězení, včetně výcvikových zařízení
Soudy a státní zástupci
Krizový štáb
Profesionální hasičský sbor, dobrovolný hasičský sbor, pokud existuje denní pohotovost,
Společnosti na ochranu hor a důlní přehrady
Organizace civilní ochrany a pomoci
Zařízení na ochranu obětí
Operační personál v orgánech a úřadech Svobodného státu Sasko, federální vláda včetně
Bundeswehr, jakož i saské obce a Federální agentury práce
Právníci a notáři
Právní zástupci pro patenty a ochranné známky
Účetní a daňový poradce
Soudní vykonavatelé a soudní úředníci
Právní dozorcive smyslu § 1896 BGB

Zajištění veřejné infrastruktury a zabezpečení dodávek
 Telekomunikace, bezpečnostní IT infrastruktura, pošta, dodávky energie včetně čerpacích stanic a
ropných společností (zabezpečení sítě)
 Dodávka vody
 Likvidace (likvidace odpadních vod, likvidace odpadů)
 Letecká doprava (provozní personál)
 MHD, SPNV, EVU (provozní personál)
 Vnitrozemská plavba (provozní personál)
 Rozhlas, televize, tisk, včetně výroby tiskovin pro tisk
 Banky a spořitelny
 Zdravotní pojišťovny (personál potřebný pro provoz)
 Důchodové pojištění (personál potřebný pro provoz)
 Povinné úrazové pojištění (provozní personál)
 Pohřební služby
Maloobchod a velkoobchod, řemesla, potraviny a zemědělství







Potravinářství a zemědělství
Potraviny a velkoobchod
Doprava a logistika pro zajištění každodenních potřeb
Maloobchodní prodejní síla
Řemeslníci, pokud to dovoluje Saská vyhláška o ochraně před koronavirem
Odborové organizace

Zdravotní péče a péče
 Lékařská praxe, zubní praxe, veterinární praxe
 Psychologičtí psychoterapeuti a psychoterapeuti pro děti a dospívající, psychosociální pohotovostní péče
 Praxe zdravotnických pracovníků














Nemocnice a lékařské fakulty
Záchranné služby
Lékárny a obchody se zdravotnickými potřebami
Zdravotnické profese (provozní personál)
Laboratoře
Výroba a distribuce farmaceutických a zdravotnických výrobků
Lůžková zařízení pro ošetřovatelství, rehabilitaci, integrační pomoc
Služby ambulantní zdravotní péče
Hospodářský, zásobovací a úklidový personál v uvedených zařízeních
Poradci pro radu podle zákona o konfliktu v těhotenství
Zaměstnanci dětské lůžkové, adolescentní pomoci a pomoci handicapovaným
Chovatelé zvířat v útulcích pro zvířata, ve zvířecích parcích a zoologických zahradách

Školení a vzdělávání
 Školní služba (veřejné školy a soukromé školy), včetně žáků s vlastními dětmi s potřebami péče o
děti
 Personál pro zajištění pohotovostní péče o děti
 Lůžková a ambulantní pomoc zdravotně postiženým, dětem a mládeži

