
OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S PANDEMIÍ KORONAVIRU V SASKU 
OD 15. ÚNORA 2021 

Stav: 12. února 2021 
Svobodný stát Sasko upravuje své nařízení o ochraně před koronavirem podle společného 
rozhodnutí ministerského předsedy a spolkové kancléřky ze dne 10. února, a tím mění svá 
rozhodnutí na úrovni státu. 

Omezení kontaktů, nošení pokrývek úst a nosu, dodržování hygienických pravidel a pravidel 
o odstupu zůstává nadále v platnosti. Naproti tomu kabinet odhlasoval první uvolnění. 

Nové nařízení je platné od 15. února do 7. března 2021. 

Saské nařízení o ochraně před koronavirem (Úřední sdělení Saského ministerstva 
sociálních věcí a sociální soudržnosti ze dne 12. února 2021) 

Povinnost nošení roušek a omezení vycházení 

• Povinnost nošení roušek: Povinnost nosit ochranu úst a nosu platí na všech místech, kde se 
lidé setkávají. Povinnost nošení zdravotnické ochrany úst a nosu platí při používání 
prostředků veřejné odpravy, ve velkoobchodních i maloobchodních zařízeních a před 
vstupem do nich, ve zdravotnických zařízeních (např. u lékaře) a na setkáních v kostelích 
a při praktikování náboženství. Navíc platí povinnost nošení lékařské roušky v motorových 
vozidlech, pokud spolu cestují osoby, které nebydlí ve společné domácnosti. 

• Omezení vycházení: Opuštění domu je možné jen ze závažných důvodů (práce, nákup, 
návštěva lékaře, školy, zařízení denní péče o děti, návštěva vlastního pozemku/zahrady). 

• Rozšířené omezení vycházení: od 22:00 do 6:00 hod. Opouštění bytu je potom dovoleno 
pouze z obzvlášť závažných důvodů (vykonávání povolání, využívání lékařské péče, péče 
o zvířata). 

• Pravidlo patnácti kilometrů: Nadále platí omezení pro provozování volnočasových aktivit 
a nákupů v okolí do patnácti kilometrů od bydliště nebo pracoviště. 

• Uvolnění: Pokud bude ve Svobodném státu Sasko a v příslušném okrese nebo městě po 
dobu pěti po sobě jdoucích dnů v rámci sedmi dnů počet nových případů nákazy na 100 
000 obyvatel nižší než 100, může být zrušena 15km hranice a zákaz vycházení. 

• Zákaz alkoholu: Konzumace alkoholu je zakázána na veřejných místech uvnitř měst i na 
ostatních veřejných místech pod širým nebem, kde se lidé zdržují ve stísněných prostorách 
nebo zde pobývají déle než přechodně. Konkrétní dotčená místa budou vždy určena 
příslušným městem nebo příslušným okresem. 

 

Nakupování a obchody 



Od 15. února mohou otevřít obchody, které postihlo uzavření, k vyzvedávání objednaného zboží za 
předpokladu dodržení hygienických předpisů. Zboží musí být předem telefonicky nebo online 
objednáno. (click & collect) 

Od 1. března mohou otevřít kadeřnické a pedikérské salóny za předpokladu dodržení podmínek 
(hygienická koncepce, lékařská ochrana úst a nosu, sjednávání termínů a týdenní testování 
zaměstnanců). 

Autoškoly mohou být otevřeny pro osoby, které potřebují řidičské oprávnění k výkonu práce. 

Otevřené dále 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 

Omezování kontaktů a dodržování odstupu 

• V zásadě je třeba omezit kontakty na minimum. 

• Omezování kontaktů: Soukromé kontakty jsou dovolené pouze mezi osobami jedné 
domácnosti 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. 

  



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 

Základní školy a zařízení denní péče o děti 15. února znovu otevřou v omezeném provozu (striktní 
oddělování skupin a tříd s pevnými referenčními osobami). Pro žáky základních škol se ruší povinná 
školní docházka. Rodiče se tak mohou sami rozhodnout, zda pošlou své děti do školy. 

Stejně tak bude umožněna školní docházka také žákům nižšího stupně speciálních škol 
zaměřených na kognitivní rozvoj. 

Poté, co se žáci závěrečných ročníků již účastní prezenční výuky, umožní nové nařízení o ochraně 
před koronavirem od 22. února školní docházku pro další žáky. Otevření se týká žáků závěrečných 
ročníků speciálních škol zaměřených na učení a žáků ročníků, které poskytují základ vzdělání pro 
povolání, a ročníků, které poskytují přípravu na povolání. 

Před vstupem do zařízení, ve školní budově a na pozemku školy je pro žáky, vyučující, odborné 
pedagogické pracovníky a další zaměstnance v zásadě závazné nošení lékařské ochrany úst a nosu. 


