
OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S PANDEMIÍ KORONAVIRU V SASKU 
OD 11. LEDNA 2021

S ohledem na počet nových nákaz koronavirem, který zůstává v Sasku i nadále vysoký, kabinet odhl-
asoval nové nařízení o ochraně před koronavirem. Zohledněna byla rozhodnutí přijatá na konferenci 
spolkových zemí, která se konala dne 5. ledna. Cílem opatření je snížit počet nakažených a utlumit 
dynamiku pandemie koronaviru.

Nařízení je platné od 11. ledna do 7. února 2021.

Saské nařízení o ochraně před koronavirem (Úřední sdělení Saského ministerstva sociálních věcí a 
sociální soudržnosti ze dne 8. ledna 2021)

Povinnost nošení roušek a omezení vycházení
 » Povinnost nošení roušek v uzavřených prostorách, které jsou veřejně přístupné nebo přístupné pro 

návštěvy a zákazníky, a dále v prostředcích veřejné hromadné dopravy a obecně na místech, na 
kterých se lidé setkávají.

 » Povinnost nošení roušek před obchody a prodejnami a na parkovištích
 » Povinnost nošení roušek před školami, zařízeními denní péče o děti a kostely
 » Povinnost nošení roušek na pracovištích a v podnicích, ne však na vlastním pracovním místě, pokud 

může být bezpečně dodržen minimální odstup 1,5 metru.
 » Omezení vycházení: Opuštění domu je možné jen ze závažných důvodů (práce, nákup, návštěva 

lékaře, školy, zařízení denní péče o děti, návštěva vlastního pozemku/zahrady).
 » Pravidlo patnácti kilometrů: Nadále platí omezení pro provozování volnočasových aktivit a nákupů v 

okolí do patnácti kilometrů od bydliště nebo pracoviště.
 » Zákaz vycházení od 200 nových případů v celé zemi po dobu pěti po sobě jdoucích dní: Mezi 22:00 

hod. a 6:00 hod. platí rozšířené omezení vycházení. Opouštění vlastního ubytování je v takovém 
případě přípustné jen ze závažných důvodů (práce, doručovací provoz, péče, doprovod umírajícího).

 » Zákaz alkoholu: Prodej a konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti je zakázána. Prodej nápojů s 
obsahem alkoholu je dovolen pouze v uzavřených nádobách s sebou.

Omezování kontaktů a dodržování odstupu
 » V zásadě je třeba omezit kontakty na minimum.
 » Přísnější omezení kontaktů: Soukromé kontakty jsou dovolené pouze mezi osobami jedné domác-

nosti s jednou další osobou. Výjimky platí pro rodiny nebo sousedy, kteří si vzájemně pomáhají v péči 
o děti. Přitom se smějí setkávat děti mladší čtrnácti let z maximálně dvou domácností.

 » Naléhavá výzva: Vyvarovat se všech kontaktů, které nejsou nezbytné, a soukromých, turistických a 
pracovních cest, které nejsou nezbytně nutné.

Stav: 8. ledna 2021

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-01-08-konsol-Lesefassung-2021-01-12.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-01-08.pdf


Povinnost dodržování karantény
 » v případě pozitivního testu
 » v případě bezprostředního kontaktu s osobou, která je pozitivní
 » při podezření na vlastní nákazu

Školy a zařízení denní péče o děti
Uzavření zařízení denní péče o děti, škol a družin. Školy, školní internáty a zařízení denní péče o děti 
zůstávají do 7. února 2021 včetně uzavřeny.

Pouze studenti závěrečných ročníků středních a speciálních škol (na kterých probíhá výuka podle 
učebních plánů středních škol), gymnázií (ročníky 11 a 12), odborných gymnázií (ročníky 12 a 13), 
odborných středních škol, večerních středních škol, večerních gymnázií (ročníky 11 a 12) a večerních 
univerzit (ročníky 11 a 12) mohou znovu navštěvovat školy od 18. ledna.

Vyučování bude z důvodu ochrany před nákazou probíhat v rozdělených třídách. Pro všechny ostatní 
děti a mladistvé pokračuje domácí výuka. Pro žáky prvního stupně (ročníky 1–4 základních a speciál-
ních škol) a pro děti v zařízeních denní péče o děti a děti v družinách se nadále nabízí nouzová péče.

Zimní prázdniny: Zimní prázdniny se zkracují a mění se jejich doba. Podle toho začínají zimní prázdni-
ny 31. ledna, které končí dnem 6. února. Prodlouženy budou naopak velikonoční prázdniny. Ty začínají 
27. března a končí podle původního plánu dne 10. dubna.

Nakupování a obchody
Obchody a prodejny zůstávají nadále zavřené.

Otevřené zůstávají:
 » Obchody se zbožím denní potřeby
 » Obchody, které nabízejí smíšený sortiment, 

mohou být otevřeny, pokud podstatnou část 
jejich nabídky (více než 50 %) představuje 
povolený sortiment.

 » Obchod s nápoji
 » Potřeby pro zvířata
 » Pošta a doručovací služby
 » Drogerie, lékárny a zdravotnické potřeby
 » Banky a peněžní ústavy

 » Optiky, poskytovatelé pomůcek pro sluchově 
postižené

 » Pohřební služby
 » Čistírny
 » Prádelny
 » Zásilkové služby a zařízení pro vyzvedávání zásilek
 » Prodej tiskovin
 » Tankovací stanice, recyklační centra
 » Autoservisy a cykloservisy


