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Przegląd sektorów infrastruktury krytycznej
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
















Parlament Wolnego Kraju Związkowego Saksonia
Policja
Więzienie, w tym obiekty szkoleniowe
Sądy i prokuratorzy
Personel kryzysowy
Państwowa straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, jeśli jest codziennie w pogotowiu,
Firmy produkujące sprzęt do ochrony górskiej i jazy kopalnianej
Organizacje zajmujące się ochroną i pomocą ludności
Środki ochrony ofiar
personel operacyjny w instytucjach i urzędach Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, rządu
federalnego, w tym w Bundeswehrze, a także w gminach saksońskich i w Federalnej Agencji Pracy
Prawnicy i notariusze
Rzecznicy patentowi
Księgowi i doradcy podatkowi
Komornicy i urzędnicy sądowi
nadzorcy prawni w rozumieniu § 1896 BGB

Zapewnienie infrastruktury publicznej i bezpieczeństwa dostaw
 Telekomunikacja, infrastruktura informatyczna związana z bezpieczeństwem, poczta, dostawy
energii, w tym stacje benzynowe i przedsiębiorstwa naftowe (bezpieczeństwo sieci)
 Woda
 Utylizacja (odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów)
 Transport lotniczy (personel operacyjny)
 Transport publiczny, SPNV, EVU (personel operacyjny)
 Żegluga śródlądowa (personel operacyjny)
 Radio, telewizja, prasa, w tym produkcja materiałów prasowych
 Banki i kasy oszczędnościowe
 Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych (niezbędny personel)
 Ubezpieczenia emerytalne (wymagany personel do operacji)
 Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe (personel operacyjny)
 usługi pogrzebowe
Handel detaliczny i hurtowy, rzemiosło, żywność i rolnictwo







Przemysł spożywczy i rolnictwo
Artykuły spożywcze i hurtowe
Transport i logistyka w celu zapewnienia codziennych potrzeb
Sprzedawcy detaliczni
Rzemieślnicy, o ile jest to dozwolone w ustawie rządu Saksonii o ochronie przed korona wirusem
Związki zawodowe

Opieka zdrowotna i pielęgnacja
 Praktyki medyczne, praktyki dentystyczne, praktyki weterynaryjne
 Psychologowie psychoterapeuci oraz psychoterapeuci dziecięcy i młodzieżowi, psychospołeczna opieka
doraźna















Praktyki pracowników służby zdrowia
Szpitale i szkoły medyczne
Służby ratownicze
Apteki i sklepy z artykułami medycznymi
Zawody medyczne (personel operacyjny)
Laboratoria
Produkcja i dystrybucja wyrobów farmaceutycznych i medycznych
szpitalne ośrodki opieki zdrowotnej, rehabilitacji, pomocy integracyjnej
Usługi w zakresie opieki ambulatoryjnej
Personel gospodarczy, zaopatrzeniowy i sprzątający we wspomnianych obiektach
Doradcy udzielający porad zgodnie z ustawą o konflikcie serologicznym
Pracownicy ośrodków pomocy dla hospitalizowanych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
Hodowcy zwierząt w schroniskach dla zwierząt, parkach zwierząt i ogrodach zoologicznych

Szkolenie i edukacja
 Usługi szkolne (szkoły publiczne i szkoły prywatne), w tym uczniowie z własnymi dziećmi
potrzebującymi opieki nad dziećmi
 Personel zapewniający opiekę na dziećmi w nagłych wypadkach
 pomoc stacjonarna i ambulatoryjna dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży

