Obecný příkaz
Prosazování zákona o ochraně před infekcemi
Kvůli pandemii koronavirusu
Ukončení provozu škol a středisek denní péče o děti
Oznámení saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti
Sociální soudržnost
17. dubna 2020, číslo spisu: 15-5422 / 4
Saské státní ministerstvo pro sociální věci a sociální soudržnost v součinnosti se saským
státním ministerstvem kultury vyhlašuje na základě § 28 odst. 1 Zákona o ochraně před
infekcemi (IfSG) následující
Obecný příkaz
1. Až do 3. května 2020 včetně:
1.1 Na školách s veřejným a soukromým sponzorstvím ve smyslu zákona o saských
školách a zákona o soukromých školách ve Svobodném státě Sasko se
neuskutečňují žádné hodiny ani jiné školní akce. Při výkonu školní práce žáci
nesmějí se školou navázat osobní kontakt.
Věty 1 a 2 se nevztahují na provádění zkoušek a konzultací. Kromě toho mohou
být hodiny poskytovány v závěrečných třídách a stupních na školách všeobecného
vzdělávání (včetně odpovídajících kurzů na středních školách), na odborných
školách a na speciálních školách (s výjimkou zaměření na intelektuální rozvoj).
Předpokladem je záruka, že školáci, mimoškolní zkoušející, učitelé a další potřební
zaměstnanci ve školních budovách zůstanou v souladu s hygienickými požadavky,
když se školní provoz obnoví v souladu s dopisem ze dne 9. dubna 2020, číslo
spisu 23-5422.19 / 6 (Příloha 3).
1.2 Zařízení péče o děti již nejsou k dispozici v centrech denní péče, zařízeních denní
péče pro děti a zařízeních denní péče pro speciální potřeby.
1.3 Internátní školy jsou stále zavřené. Neexistuje žádná podpora. To se netýká
zajištění zkoušek a výuky v posledních letech (viz 1.1). Nevztahuje se to ani na
instituce uvedené v oddíle 1 obecné vyhlášky saského státního ministerstva
sociálních věcí a sociální soudržnosti ze dne 19. března 2020.
1.4 Děti, žáci, účastníci mimoškolních zkoušek a studenti nesmějí vstoupit do zařízení
uvedených v oddílech 1.1 až 1.3, s výjimkou výuky v závěrečných třídách a
stupních, přípravy na zkoušky a účasti na zkouškách.
2. Ve všech základních a speciálních školách, střediscích denní péče, střediscích
výchovy se speciálními vzdělávacími potřebami a denní péči o děti je pohotovostní
péče poskytována následovně:
2.1 Pro žáky 1. až 4. stupně základních a speciálních škol poskytuje Svobodný stát
Sasko obecně pohotovostní péči na místě základní a speciální školy v koordinaci
se školou a poskytovatelem mimoškolní péče během hodin obvyklé výuky a
mimoškolní výchovy.
2.2 Pro žáky s vícenásobným a těžkým vícenásobným postižením na školách se
speciálními potřebami bez ohledu na ročník, za předpokladu, že opatrovníci
Strana 1 z 7

nemohou poskytovat péči bez ohledu na jejich profesionální činnost, Svobodný stát
Sasko v koordinaci se školou a poskytovatelem denní péče zajišťuje nabídku
pohotovostní péče během obvyklých hodin a mimoškolních hodin.
2.3 V školkách, jeslích a v zařízeních denní péče o děti je nabídka pohotovostní péče
zajištěna sponzorem instituce během běžné otevírací doby.
2.4 V střediscích denní péče pro děti zajišťuje pohotovostní péče pracovník denní
péče během běžné otevírací doby.
3. Právo na pohotovostní péči existuje, pokud:
- Obě osoby se zákonným opatrovnictvím nebo jediná osoba se zákonným
opatrovnictvím nebo, v případě předpisů týkajících se zacházení i osoba, která je v
současnosti oprávněna žádat o ochranu dítěte v sektoru kritické infrastruktury podle
přílohy 1, a je jim zabráněno v péči o dítě z obchodních nebo provozních důvodů,
- Pouze jeden ze zákonných zástupců působí v následujících oblastech a z
obchodních a provozních důvodů mu nemůže být poskytnuta péče o dítě a druhý
zákonný zástupce nemůže zajistit péči:
o Zdravotní péče a péče
o Záchranná služba (včetně profesionálních hasičů),
o Veřejná doprava,
o Policie nebo vězeňská služba,
o Školní služba a denní péče o děti (včetně žáků ve finálních třídách s
vlastními dětmi, které potřebují péči o děti),
o Místní nebo státní správa, pokud je pečovatel pověřen úkolem bojovat proti
pandemii koronaviru.
Předpokladem pohotovostní péče je, aby děti a jejich zákonní zástupci
o neměli žádné příznaky choroby Covid-19 a
o nebyly v kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 nebo uplynulo 14 dní
od kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 a nemají žádné příznaky
choroby Convid-19. To se nevztahuje na osoby s právní péčí, které pracují v
oblasti zdravotnictví a které se při výkonu práce starají o nemocné pacienty
a používají vhodné ochranné vybavení proti Covid-19.
4. Zákonní zástupci poskytnou písemné důkazy o své práci vedení školy nebo zařízení
péče o děti na formuláři (Příloha 2, k dispozici na www.coronavirus.sachsen.de). Důkaz
vyžaduje písemné potvrzení od příslušného zaměstnavatele nebo zaměstnavatele (v
případě osob samostatně výdělečně činných a freelancerů, podpisem na stejném místě
ve formuláři), v němž se rovněž potvrzuje, že pečovatel nezbytný pro provoz kritické
infrastruktury. Pokud potvrzení od zaměstnavatele nelze dodat okamžitě, může se
podat do jednoho pracovního dne. V případě školáků s vlastními dětmi s potřebami
péče o děti se důkaz prokazuje prostřednictvím přiměřené důvěryhodnosti.
5. Rovněž existuje právo na pohotovostní péči, pokud existuje riziko pro blaho dítěte. V
těchto případech si souhlas dítěte vyžaduje souhlas místního úřadu pro péči o mládež.
6. Zákonní zástupci jsou zodpovědní za plnění požadavků stanovených v oddílech 1, 3 a
4 a z toho vyplývajících povinností.
7. Zdůrazňuje se pokuta podle § 73 odst. 1 a č. 6 IfSG, jakož i ustanovení o vymáhání
práva podle § 74 IfSG.
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8. Tato obecná vyhláška nabývá účinnosti 18. dubna 2020. 23. března 2020, číslo spisu
15-5422 / 4, v ten den vyprší.
Přílohy:
1. Seznam odvětví kritické infrastruktury
2. Formulář na vysvětlení potřeby neodkladné péče v mateřských a školských zařízeních
3. Dopis ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti ze dne 9. dubna 2020; číslo spisu:
23-5422,19 / 6
Právní pokyny
Proti tomuto obecnému příkazu lze podat žalobu do jednoho měsíce od jeho písemného
oznámení na příslušném místním Saském správním soude, pro zápis úředníka soudní
kanceláře nebo elektronicky ve formě schválené na nahrazení písemné formy.
Saský správní soud, v jehož obvodu má žalobce sídlo nebo bydliště, je místně odpovědný:
Správní soud v Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz,
Správní soud v Drážďanech, Centrum speciálních soudů, Hans-Oster-Strasse 4, 01099
Drážďany,
Správní soud v Lipsku, Rathenaustrasse 40, 04179 Lipsko.
Drážďanský správní soud, Centrum speciálních soudů, Hans-Oster-Strasse 4, 01099
Drážďany, má místní jurisdikci pro žalobce bez sídla nebo bydliště ve Svobodném státě
Sasko.
V soudním řízení musí být uveden žalobce, odpůrce (Svobodný stát Sasko) a předmět žaloby
a měl by obsahovat specifickou žádost. Skutečnosti a důkazy, na nichž jsou založeny, mají za
cíl naznačovat, že napadené rozhodnutí musí být přiloženo v originále nebo v přepisu. K
soudnímu řízení a všem písemným podáním by měly být přiloženy kopie pro ostatní
zúčastněné strany.
Poznámka k právnímu postihu
Proti správním aktům Saského státního ministerstva pro sociální věci a sociální soudržnost se
neplánuje námitkové řízení. Lhůta pro podání žaloby není splněna podáním námitky.
Podání opravného prostředku jednoduchým e-mailem není dovoleno a nemá žádné právní
účinky.
Je-li žaloba podána v elektronické podobě, musí být elektronický dokument opatřen
kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědné osoby nebo musí být podepsán
odpovědnou osobou a předložen bezpečným způsobem přenosu podle oddílu 55a odst. 4
Nařízení správního soudu (VwGO). Další požadavky pro přenos elektronického dokumentu
vyplývají z kapitoly 2 Nařízení o technickém rámci elektronických právních transakcí a o
schránce zvláštních elektronických orgánů (Nařízení o elektronických právních transakcích
- ERVV).
Podle federálního práva je procesní poplatek splatný ve sporu před správními soudy v
důsledku podání žaloby.
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Zdůvodnění
Podle § 28 (2) 1 věty 1 IfSG, příslušný orgán přijme nezbytná ochranná opatření, zejména
opatření uvedená v § 29 až 31 IfSG, jsou-li nalezeni nemocní lidé, podezření na nemoci,
podezření na nákazu nebo se najdou vylučování nebo pokud se ukáže, že zemřelá osoba byla
nemocná, podezřelá z nemoci v rozsahu a na tak dlouho, jak je to nezbytné k zabránění šíření
přenosných nemocí.
SARS-CoV-2 je patogen ve smyslu § 2 č. 1 IfSG, který je v současné době velmi rozšířený v
Sasku i mimo Německa. Podezřelí na nemoc a nákazu již byli identifikováni v mnoha okresech
a nezávislých městech Svobodného státu Sasko.
Ve školách a střediscích denní péče stále existuje riziko infekce a udržování infekčních
řetězců.
Pro přerušení infekčních řetězců ve školách a v střediscích denní péče o děti musí být zařízení
uzavřena alespoň na další období, protože to je jediný způsob, jak účinně zabránit výskytu
infekce. IfSG je také používán v jiných federálních státech.
Podle současných poznatků se u dětí a dospívajících Covid-19 obvykle nevyvíjí. Stejně jako
dospělí však mohou být nosičmi SARS-CoV-2, aniž by vykazovali příznaky samotné choroby.
Plná záruka hygienických předpisů a hygienických řetězců také nemusí být vždy zaručena ve
školách a střediscích péče o děti - v závislosti na věku pečovaných dětí a dospívajících. V
každodenním školním životě jsou také různé sociální kontakty, které mohou podporovat šíření
infekce. Bez dalších opatření existuje riziko, že vstup viru do rodin a dalších oblastí
společenského života bude probíhat prostřednictvím škol a výše zmíněných komunitních
zařízení. Toto zvýšilo tlak infekce na střední generaci zaměstnanců, jakož i na starší věkové
skupiny, kde se riziko závažného průběhu nemoci Covid-19 výrazně zvýšilo.
Z uvedených důvodů je nutné uzavřít zařízení uvedená v oddíle 1 na omezenou dobu do 3.
května 2020, aby se zpomalil proces infekce ve Svobodném státě Sasko a přispělo se ke
zpomalení procesu infekce v sousedních spolkových zemích i mimo ně. To zabraňuje nebo
výrazně minimalizuje kontakty s infekcí v téměř 5 000 pečovatelských a vzdělávacích
institucích na další období. Cílem je dále omezit šíření choroby Covid-19. Opatření
rozhodujícím způsobem přispívá k šíření případů nemoci po delší časové období, čímž se
předchází problémům se zásobováním nemocnic. Opatření slouží k celkové ochraně zdraví.
Z důvodů ochrany zdraví obyvatelstva (článek 2 odst. 2 věta 1 Základního zákona) je nutná
obecná vyhláška. Na druhé straně práva dětí a dospívajících, rodičů a zaměstnanců škol a
institucí se odebírají. Proporcionalita je rovněž zachována s ohledem na lhůtu.
K odstavci 1
K odstavci 1.1
Podle oddílu 1.1 se hodiny a jiné školní akce na školách v Sasku již nevyžadují. Studenti jsou
osvobozeni od účasti na hodinách a ve škole. To platí i pro jiné školní akce. Jsou však povinni
poskytovat školní služby doma, aniž by přišli do osobního kontaktu se školou. Úkoly jsou
přenášeny prostřednictvím analogových nebo digitálních kanálů, se kterými můžete pracovat
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doma. Za přesnou podobu těchto vzdělávacích příležitostí odpovídá vedení školy a Státní úřad
pro školy a vzdělávání.
Příprava a provádění zkoušek jsou z toho vyloučeny. Zkoušky je možné absolvovat na
obecných a odborných školách i na středních školách, protože lze využít celou budovu školy a
v ní jen několik studentů, mimoškolních zkoušejících, učitelů a dalších potřebných pracovníků.
Například na střední škole se maturitní zkoušky účastní pouze přibližně jedna osmina
obvyklého počtu studentů. Proces zkoušení může být prostorově napraven takovým
způsobem, že infekcím lze do značné míry zabránit podle lidského úsudku. Za těchto
podmínek lze testy provádět také z hlediska ochrany před infekcemi. Škola však musí splňovat
požadavky uvedené v příloze 3 k číslu 1.1.
Výjimka rovněž zahrnuje třídy v konečných třídách a stupních<, na které se vztahují stejné
požadavky. To platí také pro speciální školy, s výjimkou zaměření na intelektuální rozvoj.
Použití budovy školy a školního areálu pro jiné účely není ovlivněno. O tom rozhodne příslušný
školský úřad.
Učitelé jsou stále ve službě. Totéž platí pro zaměstnance školské správy.
K odstavci 1.2
Na období do 3. května, kromě pohotovostní péče v souladu s oddíly 3 až 5, již nabídky péče
nejsou platné. Toto opatření slouží k ochraně zdraví a přerušení infekčních řetězců, a to i v
souvislosti s tím, že riziko přenosu patogenu SARS-CoV-2 je zvláště vysoké ve věkové
skupině do 10 let. Právní nárok podle § 24 SGB VIII je omezený.
K odstavci 1.3
Z tohoto čísla je zřejmé, že internátní školy se vztahují také na předchozí uzavření.
K odstavci 1.4
Toto číslo doprovází výše uvedená opatření se zákazem vstupu do škol a zařízení péče o děti
pro žáky, děti a studenty. Ze zákazu vstupu je vyňata školní docházka žáků, účastníků
mimoškolních zkoušek, učitelů a dalšího nezbytného personálu za účelem přípravy na
zkoušku a provedení zkoušky.
K odstavci 2
Je nezbytné zřídit zařízení péče o děti pro děti pracovníků kritické infrastruktury v souladu s
přílohou 1, aby byla zajištěna funkčnost zařízení kritické infrastruktury. Jinak existuje riziko, že
zařízení ztratí svou schopnost pracovat, pokud rodiče nebudou schopni službu nebo práci
vykonávat, protože během této doby není zaručena péče o děti. To by zase výrazně ztížilo boj
proti pandemii s Covid-19 ve Svobodném státě Sasko nebo by mu zabránilo. Další nárok na
péči o děti lze poskytnout pouze v úzce omezených individuálních případech pro žáky s
vícenásobnými a těžkými vícenásobnými postiženími na speciálních školách.
K odstavci 3
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Omezení skupin osob, které mají nárok na péči o své děti jako zaměstnance v kritické
infrastruktuře, zajišťuje, že v pečovatelských zařízeních a školách zůstávají pouze některé děti
a žáci. Tím je zajištěno, že převážná většina školáků a dětí se nenachází ve školních
zařízeních a zařízeních péče o děti v období, kdy platí všeobecný příkaz, a je tak zaručeno
dalekosáhlé přerušení infekčních řetězců.
V zásadě musí oba rodiče nebo obě osoby, které mají zákonnou odpovědnost, pracovat v
oblastech kritické infrastruktury. V případech upravených ve druhém odstavci postačuje
vzhledem ke zvláště významnému postavení těchto činností, pokud pouze jeden ze zákonných
zástupců působí v oblastech kritické infrastruktury a druhý zákonný zástupce nemůže z
profesionálních důvodů poskytovat péči .
K odstavci 4
Sekce upravuje dokladování požadavků na právo na pohotovostní péči.
K odstavci 5
Rovněž existuje právo na pohotovostní péči, pokud existuje riziko pro blaho dítěte. V tomto
případě je pro pohotovostní péči nutný pouze souhlas Úřadu pro sociální zabezpečení
mládeže.
K odstavci 6
Zákonní zástupci nemají dovoleno přivézt děti do zařízení. Zákonné právo na péči podle § 24
SGB VIII tak zaniká.
K odstavci 7
Uložení pokut vyplývá z § 73 odst. 1a č. 6 IfSG.
K odstavci 8
Obecná vyhláška nabývá účinnosti 8. dubna 2020 a její platnost skončí 3. května 2020.
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Drážďany, 17. dubna 2020

Petra Köpping
sociálních věcí a sociální soudržnosti
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