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Nová pravidla pro osoby přijíždějící z vysoce rizikových
oblastí
Svobodný stát Sasko mění předpisy pro lidi, kteří přicházejí ze zahraničí za
účelem výkonu profesionální činnosti ve Svobodném státě Sasko. Důvodem
je přijetí federálního nařízení, podle něhož musí být při vstupu z vysoce
rizikové oblasti s sebou vezen negativní test. Lze očekávat, že Česká
republika bude klasifikována jako vysoce riziková oblast. Nová nařízení
stanoví, že v zásadě musí každá osoba přijíždějící z České republiky mít
negativní test. Jelikož však v Sasku existuje velký počet českých
zaměstnanců, Svobodný stát reguluje možnost výjimky prostřednictvím
obecného nařízení. Konkrétně to znamená, že českým zaměstnancům
pracujícím v Sasku je nejprve umožněn vstup do země bez testu. Při vstupu
do země je povinnost mít s sebou pracovní smlouvu. Kromě toho je
povinnost nechat alespoň dvakrát týdně provést test na infekci koronavirem.
První z těchto testů musí být proveden bezprostředně po vstupu do země a
nutně před zahájením práce. Příslušné výsledky je samozřejmě nutné mít s
sebou a předložit je během kontrol. Výsledky antigenních rychlotestů z
České republiky jsou v Sasku uznávány.
Pokud saští zaměstnavatelé ponesou náklady na rychlotesty svých
zaměstnanců z České republiky, přispívá Svobodný stát na náklady 10 eur
za test. Federální a státní policie bude kontrolovat, zda má dotyčný výsledek
testu u sebe.
Cílem nařízení je vytvořit co největší bezpečnost proti viru pronikajícímu z
České republiky a zároveň co největší mobilitu přeshraničních osob
dojíždějících za prací. Regulace ohledně testu pro polské přeshraniční
dojíždějící zůstává stejná - postačuje jeden negativní rychlotest za týden,
protože Polsko není zařazeno Mezi vysoce rizikové oblasti.
[Vydavatel: Saské státní ministerstvo sociálních věcí a společenskou
soudržnost]
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Verkehrsanbindung:
Zu erreichen mit den
Straßenbahnlinien 3, 7, 8
Haltestelle Carolaplatz
Für Besucher mit Behinderungen
befinden sich gekennzeichnete
Parkplätze bei
Einfahrt Albertstraße 10 oder
Archivstraße, Innenhof SMS
*Information zum Zugang für
verschlüsselte/signierte E-Mails/
elektronische Dokumente unter
www.sms.sachsen.de/kontakt.html
Datenschutzinformationen unter
www.sms.sachsen.de/datenschutz.html

Další odkazy
Další informace kolem Pandemie koronaviru naleznete zde:
(https://www.coronavirus.sachsen.de/)
Tyto informace naleznete online
(https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/245877)
K portálu mediálního servisu Saska (https://www.medienservice.sachsen.de/medien/)
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