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Zarządzenie ogólne 
Egzekwowanie ustawy o Zapobieganiu Zakażeniom   

z powodu pandemii koronawirusa 
Zaprzestanie działalności szkół i opieki dziennej nad dziećmi 

 
Ogłoszenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej  

Spójność społeczna 
17 kwietnia 2020 r., odnośnik: 15–5422 / 4                                

 
 
Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej, w porozumieniu z 
Saksońskim Ministerstwem Kultury, wydaje rozporządzenie na podstawie § 28 ust.  1 Ustawy 
o zapobieganiu zarażeniom (IfSG)  
 

Zarządzenie ogólne 
 

1. Do 3 maja 2020 r. włącznie: 
 
1.1 Żadne zajęcia ani inne imprezy szkolne nie odbywają się w szkołach w ramach 

publicznego i prywatnego sponsoringu w rozumieniu Saksońskiej Ustawy o 
Szkołach i ustawy o szkołach prywatnych w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii. 
Podczas wykonywania zadań szkolnych uczniowie są zobowiązani do nie 
nawiązania osobistego kontaktu ze szkołą.  
 
Zdania 1 i 2 nie dotyczą przeprowadzania egzaminów i konsultacji. Ponadto lekcje 
mogą odbywać się w ostatnich klasach i klasach w szkołach ogólnokształcących 
(w tym odpowiednie kursy w szkołach średnich), w szkołach zawodowych i 
szkołach specjalnych (z wyjątkiem nacisku na rozwój intelektualny). Warunkiem 
jest, aby kiedy uczniowie, egzaminatorzy pozaszkolni, nauczyciele i pozostały 
niezbędny personel w budynkach szkolnych pozostawali w zgodzie z wymogami 
higienicznymi po wznowieniu działalności szkoły zgodnie z pismem z dnia 9 
kwietnia 2020 r., numer akt 23-5422.19 / 6 (Załącznik 3).  

1.2 Opieka nad dziećmi nie jest już dostępna w przedszkolach, ośrodkach opieki 
dziennej dla dzieci i przedszkolach dla dzieci o specjalnych potrzebach. 

1.3 Szkoły z internatem są nadal zamknięte. Nie ma wsparcia.   Nie dotyczy to 
zabezpieczania egzaminów i nauczania w ostatnich klasach (patrz 1.1). Nie 
dotyczy to również instytucji wymienionych w sekcji 1 ogólnego dekretu 
saksońskiego ministerstwa spraw społecznych i spójności społecznej z dnia 19 
marca 2020 r. 

1.4 Dzieci, uczniowie, uczestnicy egzaminów pozaszkolnych i studenci nie mogą 
wchodzić na placówki wymienione w sekcjach 1.1–1.3, z wyjątkiem celów 
nauczania w ostatnich klasach i zajęciach przygotowania do egzaminu i 
uczestnictwa w egzaminie. 

 
2. We wszystkich szkołach podstawowych i specjalnych, ośrodkach opieki dziennej, 

ośrodkach opieki dziennej dla dzieci o specjalnych potrzebach oraz przedszkolach dla 
dzieci opieka w nagłych wypadkach jest zapewniana w następujący sposób: 
2.1 Dla uczniów klas 1-4 w szkołach podstawowych i specjalnych Wolny Kraj 

Związkowy Saksonia zapewnia na ogół opiekę w nagłych wypadkach w 
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placówkach szkół podstawowych i specjalnych w koordynacji ze szkołą i placówką 
opieki pozaszkolnej podczas zwykłego nauczania i zajęć pozaszkolnych godziny. 

2.2 dla uczniów z licznymi i bardzo licznymi niepełnosprawnościami w szkołach 
specjalnych, bez względu na klasę, pod warunkiem, że opiekunowie nie są w 
stanie zapewnić opieki niezależnie od ich działalności zawodowej, Wolny Kraj 
Saksonia zapewnia opiekę w nagłych wypadkach w koordynacji ze szkołą i 
placówką opieki dziennej podczas zwykłych godzin lekcyjnych i pozaszkolnych. 

2.3 W przedszkolach i żłobkach oraz przedszkolach edukacji leczniczej oferta opieki w 
nagłych wypadkach jest zapewniona przez sponsora instytucji w normalnych 
godzinach pracy. 

2.4 W ośrodkach opieki dziennej dla dzieci oferta opieki w nagłych wypadkach jest 
zapewniona przez pracownika opieki dziennej w normalnych godzinach otwarcia. 
 

3. Prawo do opieki w nagłych przypadkach należy się Państwu jeśli: 
- Zarówno osoby będące opiekunami prawnymi, jak i jedyna osoba będąca 

opiekunem prawnym lub, w przypadku uzgodnień dotyczących postępowania, które 
są obecnie upoważnione do ubiegania się o ochronę dzieci w sektorze 
infrastruktury krytycznej zgodnie z załącznikiem 1 i nie mają możliwości opieki nad 
dzieckiem z przyczyn biznesowych lub operacyjnych, 

- tylko jeden z opiekunów prawnych działa w następujących obszarach i nie ma 
możliwości opieki nad dzieckiem z przyczyn biznesowych i operacyjnych, a drugi 
opiekun prawny nie może zapewnić opieki: 

o Opieka zdrowotna i pielęgnacja,  
o Służba ratownicza (w tym profesjonalna straż pożarna),  
o Transport publiczny, 
o Policja lub służba więzienna, 
o Usługi szkolne i opieka dzienna dla dzieci (w tym uczniów klas końcowych z 

własnymi dziećmi, które potrzebują opieki), 
o Administracja lokalna lub państwowa, jeśli powierzono depozytariuszowi 

zadanie zwalczania pandemii korona wirusa.  
Dzieci i prawni opiekunowie powinni spełnić następujący warunek, aby uzyskać opiekę 
nad dziećmi w nagłym wypadku:  

o nie wykazują żadnych objawów choroby Covid-19 ani 
o nie miały kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub minęło 14 dni od 

kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 i nie wykazują żadnych objawów 
choroby Convid-19, ani Nie dotyczy to osób posiadających opiekę prawną, 
które pracują w sektorze opieki zdrowotnej i opiekują się chorymi pacjentami 
podczas wykonywania pracy i używania odpowiedniego sprzętu ochronnego 
dla Covid-19. 

 
4. Opiekunowie prawni dostarczają pisemne dowody swojej pracy kierownictwu szkoły lub 

placówki opieki nad dziećmi na formularzu (załącznik 2, dostępny na stronie 
www.coronavirus.sachsen.de). Dowody wymagają pisemnego potwierdzenia od 
odpowiedniego pracodawcy lub pracodawcy (w przypadku osób prowadzących 
działalność na własny rachunek i osób wykonujących wolny zawód, podpisem w tym 
samym miejscu na formularzu), w którym potwierdzono również, że powiernik jest 
obowiązkowy dla działania krytycznej infrastruktury. W przypadku, gdy potwierdzenie 
pracodawcy nie może zostać przedstawione natychmiastowo, może być przekazane w 
ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku dzieci w wieku szkolnym z własnymi 
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dziećmi potrzebującymi opieki nad dziećmi dowód jest dostarczany z odpowiednią 
wiarygodnością.  
 

5. Istnieje również prawo do opieki w nagłych wypadkach, jeżeli istnieje ryzyko dla dobra 
dziecka. W takich przypadkach zgoda dziecka wymaga zgody lokalnego biura pomocy 
młodzieży. 

 
6. Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za przestrzeganie wymogów określonych w 

sekcjach 1, 3 i 4 oraz wynikających z nich obowiązków. 
 

7. Kwestie w zakresie przepisu w sprawie grzywny opisane są w § 73 ust. 1 a nr 6 IfSG, 
jak również przepis dotyczący egzekwowania prawa z § 74 IfSG. 

 
8. Omawiany ogólny dekret wchodzi w życie 18 kwietnia 2020 r. 23 marca 2020 r. numer 

akt 15-5422 / 4, wygasa w tym dniu. 
 

 
Załączniki:  
1. Lista sektorów infrastruktury krytycznej 
2. Formularz wyjaśniający potrzebę opieki w nagłych wypadkach w przedszkolu i szkole 
3. List Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej z 9 kwietnia 2020 r .; 

odnośnik.: 23-5422,19 / 6 
 
 

Instrukcje prawne 
 
Skargę przeciwko ogólnemu rozporządzeniu można wnieść w ciągu miesiąca od ukazania się 
pisemnego zawiadomienia w Saksońskim Sądzie Administracyjnym właściwym dla miejsca 
zamieszkania. Skargę należy skierować do sekretarza sekretariatu Sądu lub drogą 
elektroniczną, w zatwierdzonej formie. 
 
Właściwy dla miejsca zamieszkania powoda jest Saksoński Sąd Administracyjny: 
Sąd administracyjny w Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz, 
Sąd Administracyjny w Dreźnie, Specjalistyczne Centrum Sądowe, Hans-Oster-Strasse 4, 
01099 Drezno, 
Sąd Administracyjny w Lipsku, Rathenaustrasse 40, 04179 Lipsk. 
 
Sąd Administracyjny w Dreźnie, Specjalnistyczne Centrum Sądowe, Hans-Oster-Strasse 4, 
01099 Drezno jest Sądem właściwym dla mieszkańców Wolnego Kraju Związkowego 
Saksonii. 
 
Pozew musi wskazywać powoda, pozwanego (Wolny Kraj Związkowy Saksonii) oraz 
przedmiot roszczenia i powinna zawierać konkretny wniosek. Fakty i dowody, na których 
opiera się skarga powinny być załączone z oryginałem lub w formie wyciągu. Do pozwu i 
wszystkich pisemnych oświadczeń należy dołączyć kopie dla wszystkich zainteresowanych 
stron. 
  
Uwaga dotycząca roszczenia regresowego 
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Nie przewidziano procedury składania sprzeciwu wobec aktów administracyjnych 
Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej. Termin dla tego 
działania przy składaniu sprzeciwu nie zostanie dotrzymany. 

Wnioski o środek odwoławczy za pomocą zwykłej wiadomości e-mail nie sa dopuszczalne i nie 
pociągają za sobą żadnych skutków prawnych. 

Jeżeli pozew jest składany w formie elektronicznej, dokument elektroniczny musi być 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej lub podpisany 
przez osobę odpowiedzialną i złożony za pomocą bezpiecznego środka przekazu zgodnie z 
sekcją 55a ust. 4 Rozporządzenie sądu administracyjnego (VwGO). Dalsze postanowienia 
dotyczące przekazywania dokumentu w formie elektronicznej wynikają z rozdziału 2 
rozporządzenia w sprawie technicznych warunków ramowych elektronicznego obrotu 
prawnego oraz w sprawie specjalnej elektronicznej skrzynki pocztowej władz 
(rozporządzenie w sprawie elektronicznego obrotu prawnego - ERVV). 

Zgodnie z prawem federalnym, w wyniku wniesienia pozwu przed sądami administracyjnymi 
należna jest opłata manipulacyjna. 

 
 

Powód 
 

Zgodnie z sekcją 28 ust. 2. 1 zdanie 1 IfSG, właściwy organ podejmie niezbędne środki 
ochronne, w szczególności środki wymienione w sekcjach 29–31 IfSG, w przypadku 
znalezienia chorych, osób które mogą być zarażone, nosicieli choroby lub jeśli okaże się, że 
zmarła osoba była chora, podejrzewana o chorobę lub była jej nosicielem, w takim zakresie i 
przez taki okres czasu, jakie są konieczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych. 
 
SARS-CoV-2 jest patogenem w rozumieniu § 2 nr 1 IfSG, który jest obecnie bardzo 
rozpowszechniony w Niemczech w Saksonii i poza nią. Podejrzanych o chorobę i zarażonych 
zidentyfikowano już w wielu powiatach i niezależnych miastach w Wolnym Państwie Saksonii. 
 
Nadal istnieje ryzyko zakażenia i utrzymania łańcuchów zakażeń w szkołach i przedszkolach. 
 
W celu przerwania łańcuchów zakażeń w szkołach i placówkach opieki dziennej nad dziećmi 
muszą one być zamknięte co najmniej na kolejny okres, ponieważ jest to jedyny sposób 
skutecznego zapobiegania zakażeniom. IfSG jest stosowana również w innych krajach 
związkowych. 
 
Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy, zachorowań na Covid-19 nie notuje się wśród dzieci i 
młodzieży. Jednak, tak jak w przypadku dorosłych, dzieci i młodzież mogą być nosicielami 
wirusa SARS-CoV-2 bez wykazywania objawów choroby.  
  
Nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego przestrzegania przepisów dotyczących higieny 
oraz łańcuchów higieny w szkołach czy ośrodkach opieki dziennej, niezależnie od wieku dzieci 
i młodzieży, które są objęte opieką. Osoby uczące się nawiązują różnorodne kontakty 
towarzyskie, które mogą powodować rozprzestrzenianie się infekcji. Jeśli nie zostaną 
wykonane dalsze działania istnieje ryzyko, że wejście wirusa do rodzin i innych dziedzin życia 
społecznego nastąpi za pośrednictwem szkół i wyżej wymienionych obiektów komunalnych.  
Spowoduje to zwiększenie ryzyka infekcji pracujących ludzi w średnim wieku jak również w 
starszej grupie wiekowej, gdzie ryzyko ciężkiego przebiegu choroby Covid-19 znacznie 
wzrasta. 
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Z wymienionych powodów konieczne jest zamknięcie obiektów, o których mowa w sekcji 1, na 
czas określony do 3 maja 2020 r., aby spowolnić proces infekcji w Wolnym Kraju Związkowym 
Saksonii i przyczynić się do spowolnienia infekcji proces w sąsiednich krajach związkowych i 
poza nimi. Zapobiega to lub znacznie minimalizuje kontakty związane z infekcją w prawie 5000 
placówkach opiekuńczych i edukacyjnych na kolejny okres. Celem jest dalsze ograniczenie 
rozprzestrzeniania się choroby Covid-19. W dłuższej perspektywie czasu, w decydujący 
sposób wpłynie to na rozprzestrzenianie się przypadków choroby, pomagając zapobiec 
problemom związanym z ograniczonym zaopatrzeniem w szpitalach. Wprowadzony środek 
posłuży ogólnej ochronie zdrowia. 
 
Ze względów ochrony zdrowia ludności (art. 2 ust. 2 zdanie 1 Ustawy Zasadniczej) 
wprowadzenie rozporządzenia jest konieczne. Z drugiej strony, prawa dzieci i młodzieży, 
rodziców i pracowników szkół i instytucji zostają zawieszone. Zachowana jest także 
proporcjonalność w odniesieniu do ograniczenia ram czasowych.  
 
Paragraf 1 
 
Paragraf 1.1 
 
Zgodnie z sekcją 1.1 organizacja lekcji i innych wydarzeń szkolnych w szkołach w Saksonii nie 
jest już wymagana. Uczniowie są zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach i z obecności w szkole. 
Dotyczy to również innych wydarzeń szkolnych. Są one jednak zobowiązane do świadczenia 
usług szkolnych w domach, bez konieczności osobistego kontaktu ze szkołą. Zadania są 
przekazywane za pośrednictwem kanałów analogowych lub cyfrowych, które umożliwiają 
pracę w domu. Kierownictwo szkoły i Państwowy Urząd ds. Szkół i Edukacji są odpowiedzialne 
za dokładne zaprojektowanie możliwości w zakresie takiego nauczania. 
 
Przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów jest wykluczone. Egzaminy można zdawać w 
szkołach ogólnokształcących i zawodowych, a także w szkołach średnich, ponieważ można 
korzystać z całego budynku szkoły, a tylko kilku uczniów, egzaminatorów pozaszkolnych, 
nauczycieli i innych niezbędnych pracowników znajduje się w budynku szkoły. Na przykład w 
liceum tylko około jednej ósmej liczby uczniów zdaje egzaminy maturalne. Proces badania 
można skorygować przestrzennie w taki sposób, że można w dużej mierze uniknąć infekcji 
zgodnie z osądem człowieka. W tych warunkach testy można również przeprowadzić z punktu 
widzenia ochrony przed infekcjami. Szkoła musi jednak spełniać wymagania wymienione w 
załączniku 3 do numeru 1.1.  
 
Wyjątek obejmują również zajęcia w ostatnich klasach i klasach, dla których obowiązują te 
same wymagania. Dotyczy to również szkół specjalnych, z wyjątkiem koncentracji na rozwoju 
intelektualnym.  
 
Nie ma to wpływu na wykorzystanie budynku szkoły i terenu szkoły do innych celów. Decyduje 
o tym odpowiedni organ szkolny.  
 
Nauczyciele nie są zwolnieni z obowiązku pracy. To samo dotyczy personelu administracji 
szkoły. 
 
Paragraf 1.2 
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Przez okres do 3 maja oprócz opieki w nagłych wypadkach zgodnie z ust. 3–5 oferty opieki nie 
są już ważne. Posłuży to ochronie zdrowia i przerwaniu łańcucha infekcji, ponieważ ryzyko 
przeniesienia patogenu SARS-CoV-2 jest szczególnie wysokie w grupie wiekowej do 10 lat. 
Roszczenie prawne określone w § 24 SGB VIII jest ograniczone. 
 
Paragraf 1.3 
 
Liczba ta wyjaśnia, że szkoły z internatem są również objęte poprzednim zamknięciem.  
 
Paragraf 1.4. 
 
Przedział wieku stanowi część wyżej wymienionych środków, określających zakaz dostępu do 
szkół i placówek sprawujących opiekę nad dziećmi dla uczniów, dzieci i studentów. Zwolnione 
z zakazu wjazdu jest uczęszczanie do szkoły przez uczniów, uczestników egzaminów 
pozaszkolnych, nauczycieli i innego niezbędnego personelu w celu przygotowania do 
egzaminu i przeprowadzenia egzaminu. 
 
Paragraf 2 
 
Konieczne jest utworzenie placówek opieki nad dziećmi dla pracowników infrastruktury 
krytycznej zgodnie z załącznikiem 1, aby zapewnić funkcjonalność infrastruktury krytycznej. W 
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że placówki utracą zdolność do pracy, jeśli rodzice nie będą 
zdolni do wykonywania powierzonych im obowiązków, z uwagi na konieczność opieki nad 
dziećmi. Wpłynie to niekorzystnie na walkę z pandemią Covid-19 oraz zapobieganie jej 
rozprzestrzeniania się w Wolnym Państwie Saksonia. Dalszych uprawnień do opieki nad 
nieletnimi można oczekiwać jedynie w ściśle ograniczonych, indywidualnych przypadkach, w 
odniesieniu do uczniów cierpiących z powodu kilku rodzajów niepełnosprawności i poważnymi 
upośledzeniami w szkołach specjalnych. 
 
Paragraf 3 
 
Ograniczenie grup osób uprawnionych do opieki nad dziećmi jako pracownikami infrastruktury 
krytycznej gwarantuje, że tylko niektóre dzieci i uczniowie pozostają w placówkach 
opiekuńczych i szkołach. Dzięki temu większość dzieci oraz młodzieży nie ma obowiązku 
przebywania w szkołach oraz placówkach oświaty w czasie pandemii, co znacznie ogranicza 
rozprzestrzenianie się wirusa. 
 
Zasadniczo oboje rodzice bądź opiekunowie prawni muszą pracować w obszarze 
infrastruktury krytycznej. W drugim akapicie, ze względu na szczególnie eksponowaną pozycję 
tych działań wystarczy, aby tylko jeden z opiekunów prawnych działał w obszarach 
infrastruktury krytycznej, a drugi opiekun prawny nie mógł sprawować opieki ze względów 
zawodowych. 
 
Paragraf 4 
 
Sekcja reguluje potwierdzenie wymagań dotyczących prawa do opieki w nagłych wypadkach. 
 
Paragraf 5 
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Istnieje również prawo do opieki w nagłych wypadkach, jeżeli istnieje ryzyko dla dobra dziecka. 
W takim przypadku do opieki w nagłych wypadkach wymagana jest tylko zgoda urzędu ds. 
młodzieży. 
 
Pozycja 6 
 
Opiekunowie prawni nie mogą przyprowadzać dzieci do placówek opiekuńczych. Prawo do 
opieki zgodnie z paragrafem § 24 SGB VIII przestaje obowiązywać. 
 
Paragraf 7 
 
Nakładanie grzywien, wynikające z § 73 paragraf 1a nr 6 IfSG. 
 
W odniesieniu do paragrafu 8 
 
Dekret generalny wejdzie w życie 18 kwietnia 2020 r. i wygaśnie 3 maja 2020 r. 
 
 
 
Drezno, 17 kwietnia 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Köpping 
spójności gospodarczej i społecznej 


