
 

Strana 1 z 13 
 

Obecné rozhodnutí 
 

Prosazování zákona o ochraně před infekcemi 
Kvůli pandemii koronaviru 

 
Uspořádání hygienických požadavků s cílem zabránit šíření koronaviru 

 
Oznámení saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti 

 
 

ze dne 12. května 2020, č.: 15-5422/22 
 

Saské státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti (SMS) vydává na základě § 
28 odst. 1 věty 1 zákona o ochraně před infekcemi (ifSG) ze dne 20. července 2000 (BGBl. 
str. 1045), který byl naposledy pozměněn článkem 3 zákona ze dne 27. března 2020 (BGBl. I 
str. 587), následující  
 

Obecné rozhodnutí 
 
 
 

Aby se zabránilo šíření koronaviru při postupném uvolňování opatření přijatých v souvislosti s 
pandemii koronaviru, platí následující předpisy: 
 
 
I. Obecné 
 

1. Zásady 
 

• Pokud je to možné, všechna přikázání a pravidla, která se v současné době uplatňují 
ve veřejném životě, musí být také prováděna v rámci institucí. Odkazuje se na nařízení 
Saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti o ochraně před 
koronavirem SARS-CoV-2 a COVID-19 (nařízení o ochraně před koronavirem - 
SächsCoronaSchVO) ve znění ze dne 12. května 2020. 
 

• Podle publikace Institutu Roberta Kocha mohou továrny, zařízení nebo nabídky 
navštěvovat pouze osoby bez příznaků a podezření z nemoci COVID 19. Kontroly 
pomocí měření horečky nebo podobně se nedoporučují.  
 

• Pokud je to možné, měly by být zachovány možnosti dobrovolné registrace hosta, aby 
se usnadnilo sledování kontaktů. 
 

• Zaměstnavatelé musí provádět zvláštní opatření v oblasti bezpečnosti práce na 
základě aktualizovaného posouzení rizik. Musí být zohledněna norma bezpečnosti 
práce SARS-CoV-2 zveřejněná Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí, a je-
li k dispozici, její přizpůsobení specifické pro dané odvětví odpovědnou institucí 
úrazového pojištění nebo orgánem dozoru. 
 

• Podle § 3 odst. 2 SächsCoronaSchVO koncepce, které mají být vypracovány, musí 
dodržovat stávající současné specializované koncepty specifické pro dané odvětví. 
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2. Klimatizace, klimatizace; Větrání v oblastech se zvláštními lékařskými požadavky 

 
U ventilačních systémů v oblastech se zvláštními zdravotními požadavky, např. u pacientů s 
intenzivní péčí, musí být dodrženy požadavky na průtok v souladu s platnými normami nebo 
doporučeními (např. Německé společnosti pro nemocniční hygienu) pro ventilační a 
klimatizační systémy ve zdravotnických zařízeních. 
 
 

3. Klimatizace, klimatizace; Větrání v oblastech   bez   zvláštních lékařských 
požadavků 

 
U ostatních místností v lékařském a ošetřovatelském sektoru nevznikají žádné další 
požadavky na ventilační opatření spojená s pandemií. Pacienti s COVID-19 nemusí být 
umístěni v místnostech s nuceným větráním; Stávající větrání nemusí být vypnuto.  
Protože podle současných znalostí je pravděpodobnost přenosu SARS-CoV-2 pomocí 
systémů větrání a klimatizace (RLTA) v restauracích, obchodech a podobně známa odbornými 
kruhy (např. Komisí pro kontrolu znečištění ovzduší od VDI). Ä. Odhaduje se, že je velmi nízká, 
ventilační a klimatizační systémy by neměly být vypnuty. Platí požadavky směrnice VDI 6022; 
Údržba musí být prováděna pravidelně. U vzduchotechnických jednotek s vnějším vzduchem 
je třeba zvýšit objem vnějšího vzduchu, aby se dosáhlo odpovídající výměny vzduchu. V 
místnostech s HVAC bez přívodu vnějšího vzduchu a v místnostech bez mechanické ventilace 
by se měla během používání co možná nejčastěji používat křížová ventilace, protože čerstvý 
vzduch přispívá k rychlému ředění možných virových ložisek. 
Vzhledem k tomu, že při použití místností nemůže přetéct a vířit vzduch, zůstávají pravidla 
větrání a hygienická opatření ovlivněna koncepcí větrání místnosti. 
 
 
Zvláštní předpisy 
 
Jsou učiněna následující zvláštní předpisy: 
 

1. Hygienická pravidla v souvislosti s gastronomickými nabídkami, dodávkou a 
rozvozem jídel / potravin (včetně studených, teplých jídel, nápojů, zmrzliny), 
jakož i provozem školních jídel, zaměstnaneckých restaurací, jídelen, 
univerzitních jídelen a zasedacích a konferenčních míst konání 
 

• Pro všechna zařízení musí být vypracována a implementována koncepce hygieny a 
ochrany před infekcemi. Ustanovení této obecné vyhlášky musí být zahrnuta, pokud 
AV neupravuje provoz školních zařízení a škol. Nejnovější koncepty a standardy v 
průmyslu platí také pro stravovací zařízení. 
 

• Určete odpovědnou osobu pro dodržování hygienických požadavků a požadavků na 
ochranu před infekcemi.  
 

• V hygienických koncepcích zařízení musí být stanovena ustanovení pro pokrytí úst a 
nosu zaměstnanců při kontaktu se zákazníkem. 
 

• Stravovací zařízení musí informovat návštěvníky ve vstupním prostoru pomocí 
informačních tabulí nebo piktogramů o hygienických pravidlech podle koncepce 
hygieny a ochrany před infekcemi. 
 

• Stravovací zařízení, restaurace zaměstnanců, jídelny, univerzitní menzy, školní 
zařízení a zařízení denní péče, zasedací a konferenční zařízení musí zajistit, aby mezi 
obsazenými stoly byla vzdálenost nejméně 1,5 metru. Pokud je to možné, velikosti 
stolů by se měly zmenšit, místa k sezení a stání by měla být navržena tak, aby mezi 
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hosty byla zaručena vzdálenost nejméně 1,5 metru. Osobám, kterým podle § 2 odst. 1 
SächsCoronaSchVO je kontakt povolen (např. rodiny), je posezení v restauraci také 
povoleno bez minimální vzdálenosti. 
 

• Při čištění a mytí nádobí, sklenic a příborů je třeba věnovat zvláštní pozornost 
dodržování hygienických kritérií. Nádobí, sklenice a příbory musí být před dalším 
použitím zcela suché. 
 

• Pro samoobsluhu platí následující: Příbory musí být vydávány samostatně servisním 
personálem. Místa na odstraňování zásobníků a nádobí musí být chráněny před 
kýcháním a kašlem ze strany zákazníků. Odstraňování otevřených jídel v 
samoobslužných a bufetových nabídkách otevřených jídel není povoleno.  Vyhněte se 
frontám. 
 

• Provoz baru není povolen. 
 

• Kouření Sisha v gastronomických a srovnatelných zařízeních je zakázáno. 
 

• Z hygienických důvodů se doporučuje bezhotovostní platba. 
 

• Místnosti na hraní nebo koutky pro děti ve stravovacích zařízeních musí být uzavřeny. 
 

• Při manipulaci s potravinami v těchto zařízeních je třeba dodržovat obecná pravidla 
hygieny potravin při přípravě, výdeji a přepravě potravin a každodenní hygienu. Musí 
být zajištěno pravidelné mytí rukou. 
 

• V případě potřeby by mělo být před použitím jednorázových rukavic upřednostněno 
časté mytí rukou a dezinfekce. 
 

• Dávkovače dezinfekčních prostředků musí být umístěny ve vstupním prostoru do 
jídelny, ve venkovních jídelnách a na toaletách. 
 

• Osoby s příznaky a podezřením na COVID 19 nebo pozitivním důkazem na 
koronavirus, nesmějí v uvedených zařízeních pracovat. Pokud jsou na koronavirus 
pozitivní, musí před obnovením práce absolvovat karanténu nejméně 14 dní a musí být 
prokázání bez symptomů nejméně 48 hodin. Jiné zákazy činnosti a zaměstnání podle 
IfSG zůstávají nedotčeny. 
 

• Personál musí být během pandemie koronaviru vyškolen a poučen o dodržování 
hygienických předpisů. 

 
2. Hygienická pravidla pro všechny druhy obchodů, včetně lékáren, prodejní 

řemeslných podniků apod. Ä. 
 
• Podle § 9 odst. 2 č. 1 SächsCoronaSchVO jsou zaměstnanci, pokud nebyla přijata jiná 

ochranná opatření (např. tabule z plexiskla), a zákazníci musí při pobytu v obchodě 
nosit pokrývku úst a nosu. 
 

• Vstupní a výstupní dveře, které se neotevírají a nezavírají automaticky, musí být během 
otevírací doby vždy otevřené. Ve zvláštních situacích, jako je chlad nebo jiné 
nepříznivé povětrnostní podmínky, z hygienických důvodů potravin (zejména ochrana 
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proti pronikání škůdců) a v zásadě, aby se zabránilo vniknutí rušivých vlivů, mohou být 
dveře výjimečně udržovány zavřené. Kliky dveří musí být pravidelně dezinfikovány. 
 

• Ve vstupním prostoru musí být dezinfekční prostředky k dispozici zákazníkům k použití, 
jakož i označení označující jejich použití. Zákazníci musí být informováni oznámením, 
že do obchodu není povolen vstup se symptomy s podezřením na COVID 19, zejména 
se symptomy nachlazení. Pokladny s personální obsluhou musí být chráněny 
zařízeními, jako je plexisklo. Označení na podlaze zajišťuje dodržování minimálních 
vzdáleností v oblasti pokladny. Pokud je to technicky možné, je třeba nabídnout a 
doporučit bezhotovostní platbu. Povrchy a předměty, kterých se zákazníci často 
dotýkají, včetně úchytů na nákupních koších a vozících, musí být pravidelně čištěny a 
dezinfikovány - nejméně dvakrát za pracovní den, pokud možno po každém použití 
zákazníkem. Za tímto účelem obchody vyvíjejí hygienické plány s přihlédnutím k 
individuálním okolnostem a současným standardům obvyklým v oboru, které mají být 
na požádání předloženy zákazníkům a orgánům ke kontrole.  
 

• Podle SächsCoronaSchVO je maximální počet zákazníků v obchodě omezen na 
jednoho zákazníka na 20 m² prodejní plochy. V závislosti na velikosti prodejny a 
prostorových podmínkách, odpovědné osoby stanovují horní limity pro počet zákazníků 
tolerovatelných v obchodě současně, což zajišťuje dodržování minimální vzdálenosti. 
Po dosažení tohoto počtu zákazníků musí přístupové předpisy zajistit, aby přípustný 
počet nebyl překročen („jeden dovnitř - jeden ven“). 
 

• Je třeba zkontrolovat zavedení „jednosměrného systému uliček“. 
 

• V případě potřeby by mělo být před použitím jednorázových rukavic upřednostněno 
časté mytí rukou a dezinfekce. 
 

• Osoby s příznaky a podezřením na COVID 19 nebo pozitivním důkazem na 
koronavirus, nesmějí v uvedených zařízeních pracovat. Pokud jsou na koronavirus 
pozitivní, musí před obnovením práce absolvovat karanténu nejméně 14 dní a musí být 
prokázání bez symptomů nejméně 48 hodin. Jiné zákazy činnosti a zaměstnání podle 
IfSG zůstávají nedotčeny. 
 

• Personál musí být během pandemie koronaviru vyškolen a poučen o dodržování 
hygienických předpisů. 
 

• Nepoužívejte veřejně přístupné interaktivní koncepty s dalšími kontakty (ovládání 
tlačítek, dotykové obrazovky atd.). 
 
 

• Další požadavky na maloobchod s potravinami: 
 
Při samoobslužném dodání sypkých potravin, které nebyly před konzumací omyty nebo 
loupány, musí zákazník použít kleště nebo srovnatelné pomůcky nebo rukavice na 
jedno použití. Kleště nebo srovnatelné pomůcky se musí pravidelně čistit a 
dezinfikovat, nejméně každou hodinu. 

 
 

• Další požadavky při prodeji kosmetických předmětů: 
 
Kosmetické předměty, jako jsou rtěnky nebo make-up, by neměly být před nákupem 
zkoušeny, aby je mohlo použít několik lidí. Krémy z otevřených sklenic lze odebrat 
pouze důkladně umytýma rukama a s použitím čisté špachtle. 
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3. Hygienická pravidla pro památníky, odborné knihovny, knihovny, archivy, 

muzea, planetária, výstavy, galerie, výstavní domy, nabídky v literárních domech 
a ve spojení s kabaretem, společenskou kulturou, průvodem městem a místy 
setkávání seniorů, jakož i pro arkády, sázkové obchody a podobné společnosti 
 

• Provozovatel musí prostřednictvím omezení přístupu a organizačních předpisů zajistit, 
aby minimální vzdálenost byla zachována ve všech oblastech. 
 

• V závislosti na velikosti zařízení a prostorových podmínkách musí být v konceptu 
definována horní hranice počtu současně přítomných hostů, což zajišťuje zachování 
minimální vzdálenosti. 
 

• Na provozu musí být jmenována osoba odpovědná za dodržování pravidel, aby 
poskytla informace během kontrol. 
 

• Úzké oblasti musí být přepracovány nebo k nim omezen přístup tak, aby byla 
zachována minimální vzdálenost. 
 

• Musí být přijata opatření, která zajistí, aby si všichni lidé po vstupu do budovy umyli 
nebo dezinfikovali ruce.  
 

• Je třeba se vyvarovat interaktivních akcí s dalšími kontakty (ovládání tlačítek, dotykové 
obrazovky atd.). 
 

• Vrácená média mohou být před opětovným vydáním dočasně uložena při pokojové 
teplotě po dobu 3 až 5 dnů. 
 

• V uzavřených místnostech památníků, specializovaných knihoven, knihoven, archivů, 
muzeí, výstav, galerií, výstavních domů musí být dodržena minimální vzdálenost a 
musí se nosit pokrývka úst a nosu. 
 

• V literárních domech, s nabídkou kabaretu, sociokultury a také s průvodem v 
uzavřených místnostech, v planetáriích a klubech pro seniory, jakož i v zábavních 
arkádách, sázkových obchodech a podobných společnostech, musí být dodržena 
minimální vzdálenost nebo se musí nosit pokrývka úst a nosu. 
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4. Obecná hygienická pravidla pro školy a střediska denní péče, vzdělávací 

instituce podle § 6 odst. 2 č. 5-7 SächsCoronaSchVO, jakož i zařízení pro odborné 
poradenství v sociální a psychosociální oblasti 
 

• Platí tohle, pokud AV neupravuje provoz školních zařízení a škol. 
 

• Pokud je to možné, je třeba dodržovat obecně použitelný požadavek na vzdálenost, 
pokud je to nutné, prostřednictvím menších konstantních skupin s větší vzdáleností 
mezi lidmi. To platí také pro pobyt venku.  
 

• Zkoušky se musí provádět ve větších místnostech v dostatečné vzdálenosti. 
 

• Musí být přijata opatření, která zajistí, aby si všichni lidé po vstupu do budovy umyli 
nebo dezinfikovali ruce.  
 

• Musí být identifikovány dostatečně vhodné možnosti mytí rukou, které jsou vybaveny 
tekutým mýdlem; pro sušení jsou ideálně dostupné jednorázové ručníky. Elektrické 
sušičky rukou jsou méně vhodné, ale mohou být ponechány, pokud jsou již 
nainstalovány. 
 

• Všechny hygienické požadavky, které platí v zařízení, by měly být uvedeny stručně a 
jasně na informačních tabulích / plakátech, v případě potřeby pomocí piktogramů. 
 

• Značení vzdálenosti na podlaze může být užitečné jako orientace. Je-li to nutné, musí 
být před budovou také zdůrazněny předpisy o vzdálenosti. 
 

• Běžné čištění povrchů a předmětů a jejich frekvence musí být zachovány. Povrchová 
dezinfekce nad tuto hranici se nedoporučuje. Pro použité místnosti neexistují žádné 
zvláštní povinnosti čištění. 
 

• Je třeba dodržovat označení kašle a kýchání. 
 

• V současné době je třeba se vyhnout používání interaktivních konceptů s dalšími 
kontakty (ovládání tlačítek, dotykové obrazovky atd.). 
 

• Použité místnosti by měly být často důkladně větrané. 
 

• Měly by být využity všechny příležitosti k pobytu venku. 
 

• Pokud není možné splnit požadavek vzdálenosti, kromě středisek denní péče a 
základních škol, důrazně se doporučuje nosit pokrývku úst a nosu. Návštěvníci zařízení 
si musí přinést pokrývku úst a nosu. Zařízení musí poukazovat na správnou manipulaci 
s pokrývkou úst a nosu (nasazení a složení, žádná manipulace při nošení). 
 

• Na provozu musí být jmenována osoba odpovědná za dodržování pravidel, aby 
poskytla informace během kontrol. 
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Kromě toho platí zvláštní hygienická pravidla pro hudební školy 
 

• Výuka je povolena pouze jako individuální výuka nebo v malých skupinách pro nejvíc 
čtyři osoby. Hodiny pro orchestry a sbory nejsou povoleny. 
 

• U dechových nástrojů a zpěváků musí být dodržena vzdálenost 3 metry. 
 

• V případě dechových nástrojů musí být nakondenzovaná voda shromažďována. 
Použité jednorázové utěrky se shromažďují a likvidují v sáčcích na odpadky odolných 
proti roztržení. Textilní utěrky musí být po použití odpovídajícím způsobem prány. 
 

• Po lekci důkladně větrejte. 
 
5. Hygienická pravidla pro nabídky péče o děti a mládež bez ubytování přes noc 

podle § 11 až 14 a § 16 Osmé knihy sociálního zákoníku (SGB XIII) 
 
Platí odpovídající obecní koncepty, které musí zahrnovat opatření pro přímé 
návštěvníky, udržování vzdálenosti a základní hygienická opatření a musí vycházet z 
platných hygienických pravidel této obecné směrnice. 

 
6. Hygienická pravidla pro dětská hřiště 

 
• Musí být stanoven přístupový limit pro maximální počet dětí v závislosti na velikosti 

hřiště nebo počtu herních zařízení, pískovišť, aby bylo možné zachovat vzdálenost 
mezi rodinami / skupinami.  
 

• Je třeba se vyhnout jakémukoli fyzickému kontaktu lidí, kteří nepatří k sobě.  
 

• Minimální vzdálenost mezi lidmi, kteří nepatří k sobě, je ideálně 1,5 metru.  
 

• Po použití hřiště je třeba si na místě umýt, případně dezinfikovat ruce. 
 

• Piknik nebo podobné na hřišti není povoleno. 
 

• Dohled nad dětmi do 8 let. 
 

• Všechny hygienické požadavky, které platí v zařízení, by měly být uvedeny stručně a 
jasně na informačních tabulích / plakátech, v případě potřeby pomocí piktogramů. 

 
7. Hygienická pravidla pro vnější plochy zoologických zahrad a botanických zahrad 

 
• Všechny hygienické požadavky, které platí v zařízení, by měly být uvedeny stručně a 

jasně na informačních tabulích / plakátech, v případě potřeby pomocí piktogramů.  
 

• Je třeba zavést přístupový limit pro maximální počet osob. Ten by měl být zvolen tak, 
aby bylo možno dodržet obecný požadavek na vzdálenost nejméně 1,5 metru. Značení 
vzdálenosti na podlaze může být užitečné jako orientace ve zvláště frekventovaných 
oblastech. Zamezte úzkým oblastem, v případě potřeby je upravte. Měla by být přijata 
opatření pro přímé návštěvníky. 
  

• Je třeba se vyvarovat interaktivních konceptů s dalšími kontakty (ovládání tlačítek, 
dotykové obrazovky, sluchátka atd.) a používání zvukových průvodců. (Schválení 
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může být možné, pouze pokud jste si přinesli vlastní nebo komerčně dostupná osobní 
sluchátka). 
 

• Budovy, skleníky, atd. zůstávají návštěvníkům uzavřené. 
 
8. Hygienická pravidla pro divadla, hudební divadla, kina, koncertní haly, koncertní 

sály, operní domy, volnočasové a zábavní parky 
 

• Je třeba zavést přístupový limit pro maximální počet osob. Ten by měl být zvolen tak, 
aby bylo možno dodržet obecný požadavek na vzdálenost. Značení vzdálenosti na 
podlaze může být užitečné jako orientace ve zvláště frekventovaných oblastech. 
Zamezte úzkým oblastem, v případě potřeby je upravte. Měla by být přijata opatření 
pro přímé návštěvníky.  
 

• Je třeba se vyvarovat interaktivních konceptů s dalšími kontakty (ovládání tlačítek, 
dotykové obrazovky, sluchátka atd.) a používání zvukových průvodců. (Schválení 
může být možné, pouze pokud jste si přinesli vlastní nebo komerčně dostupná osobní 
sluchátka).  
 

• Všechny hygienické požadavky, které platí v zařízení, by měly být uvedeny stručně a 
jasně na informačních tabulích / plakátech, v případě potřeby pomocí piktogramů.  
 

• Pro každé zařízení musí být vypracován individuální hygienický koncept na základě 
doporučení příslušných odborných sdružení a specifických rámcových podmínek 
zařízení. Hygienická koncepce musí být schválena příslušným místním úřadem. 

 
9. Hygienická pravidla pro zdravotnická zařízení podle § 6 odst. 2 č. 10 a zařízení 

podle § 11 SächsCoronaSchVO ze dne 12. května 2020 
 

• Je třeba dodržovat příslušná doporučení Komise pro nemocniční hygienu a prevenci 
infekcí a RKI. Nemocnice, preventivní nebo rehabilitační zařízení, která poskytují 
srovnatelnou lékařskou péči nemocnicím, všechna ostatní zdravotnická zařízení, 
včetně lékařských ambulancí, ambulantních služeb, plně nebo částečně lůžkových 
zařízení pro péči a ubytování seniorů, zdravotně postižených nebo vyžadujících péči, 
a domácnosti pro nezletilé podle §§ 23 a 36 zákona o ochraně před infekcemi (IfSG) 
specifikují interní postupy pro hygienu infekce v hygienických plánech. To také 
zahrnuje odpovídající předpisy pro prevenci infekce SARS-CoV-2. 

 
10. Hygienická pravidla pro společnosti poskytující služby, jako jsou kadeřnictví a 

související poskytovatelé služeb (jako jsou péče o nohy, nehtové salony, 
kosmetické salony, ale také piercingová nebo tetovací studia nebo masáže) 
 

• Provozy mohou navštívit pouze zákazníci bez příznaků a podezření z COVID 19, a 
kteří mají dobré zdraví. Společnosti by na to měly upozornit. Kontroly pomocí měření 
horečky nebo podobně se nedoporučují.  
 

• Pro zákazníky a zaměstnance mezi sebou a mezi pracovišti musí být dodrženy 
předpisy o vzdálenosti nejméně 1,5 metru. Značení vzdálenosti na podlaze může být 
užitečné jako orientace. 
 

• Z objektivních důvodů nemůže být během léčby dodržena regulace vzdálenosti mezi 
zákazníkem a příslušným lékařem. Proto je během léčby vyžadována alespoň jedna 
pokrývka úst a nosu. Zákazníci si musí přinést vlastní pokrývku úst a nosu. Zařízení 
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musí poukazovat na správnou manipulaci s pokrývkou úst a nosu (nasazení a složení, 
žádná manipulace při nošení).  
 

• Protože zákazník nemůže při ošetřování obličeje nosit pokrývku úst a nosu, musí 
personál v těchto případech nosit masku FFP2 bez výdechového ventilu a chránit si 
oči, například ochrannými brýlemi.  
 

• Musí být přijata organizační opatření, aby se zajistilo, že všechny osoby si ihned po 
vstupu do zařízení umyjí nebo dezinfikují ruce. Musí být k dispozici dostatečně vhodné 
možnosti pro mytí rukou (ve vhodné vzdálenosti od sebe), vybavené tekutým mýdlem 
a pro sušení jednorázovými ručníky. Elektrické sušičky rukou jsou méně vhodné, ale 
mohou být ponechány, pokud jsou již nainstalovány. 
 

• Použité místnosti musí být často a důkladně větrány. 
 

• Běžné čištění povrchů a předmětů a jejich frekvence musí být zachovány. Použité 
vybavení (nůžky, hřebeny, zastřihovače vlasů, pláště atd.) musí být po použití 
zákazníkem zpracovány obvyklým způsobem. Povrchová dezinfekce nad tuto hranici 
se nedoporučuje. Pro použité místnosti neexistují žádné zvláštní povinnosti čištění ani 
povinnosti poskytovat dezinfekční prostředky. Veškeré znečištění, zejména z 
pracovních povrchů v souvislosti s návštěvami, musí být okamžitě odstraněno. 
 

• Všechny hygienické požadavky, které platí v zařízení, by měly být uvedeny stručně a 
jasně na informačních tabulích / plakátech, v případě potřeby pomocí piktogramů. 
 

• Kromě toho se odkazuje na příslušná ustanovení vyhlášky Saského státního 
ministerstva sociálních věcí o prevenci přenosných nemocí (Saské hygienické nařízení 
- SächsHygVO) ze dne 7. dubna 2004, právně upravená k 28. prosinci 2009. 

 
11. Hygienická pravidla pro hotely a ubytovny  

 
• Obsazení pokojů je v zásadě povoleno pouze ve smyslu § 2 odst. 1. 

 
• V odůvodněných individuálních případech však musí prostory v ubytovacích zařízeních 

používat různí lidé, např. B. Společné prostory, sanitární místnosti a kuchyně, pokud 
nelze zaručit minimální vzdálenost 1,5 metru, měla by být přijata organizační opatření, 
aby se zabránilo kontaktům mezi jednotlivci. Vhodné jsou například různé doby použití, 
které jsou stanoveny předem. Kromě toho musí být mezi jednotlivými použitími 
stanoveny časové přestávky, aby se důsledně vyloučily kontakty. Kromě toho musí být 
prostory mezi použitím přiměřeně větrané. 
 

• Pro zásobování potravinami je třeba dodržovat pravidla pro stravovací zařízení v 
souladu s oddílem II 1. 
 

• V hygienických koncepcích zařízení musí být stanovena ustanovení pro pokrytí úst a 
nosu zaměstnanců při kontaktu se zákazníkem. 
 

• Provoz koupacích zařízení v uzavřených místnostech, saunách a parních lázních není 
povolen. 

 
12. Hygienická pravidla pro veřejné záchody a sanitární zařízení v kempech  

 
• Aby bylo možné dodržovat předpisy uživatelů o vzdálenosti mezi sebou, musí být 

poskytnuty informace o maximálním počtu osob povolených v sanitárních místnostech. 



 

Strana 10 z 13 
 

Je třeba zdůraznit regulaci vzdálenosti před sanitárními místnostmi. Značení 
vzdálenosti na podlaze může být užitečné jako orientace.  
 

• Nelze-li splnit požadavek na vzdálenost, je nutné, aby personál a uživatelé měli na 
sobě pokrývku úst a nosu. Uživatel si musí přinést pokrývku úst a nosu.  
 

• Musí být k dispozici dostatečně vhodné možnosti pro mytí rukou (ve vhodné 
vzdálenosti od sebe), vybavené tekutým mýdlem. Pokud si uživatelé nepřinesou vlastní 
ručníky, k sušení jsou ideální jednorázové ručníky. Nádoby na jednorázové ručníky 
musí být vyloženy sáčky na odpadky odolnými proti roztržení a pravidelně 
vyprazdňovány. 
 

• Elektrické sušičky rukou jsou méně vhodné, ale mohou být ponechány, pokud jsou již 
nainstalovány.  
 

• Uživatelům se doporučuje, aby si po použití sanitárního zařízení umyli ruce. 
 

• Všechny hygienické požadavky, které platí v zařízení, by měly být uvedeny stručně a 
jasně na informačních tabulích / plakátech, v případě potřeby pomocí piktogramů. 
 

• Běžné čištění povrchů a předmětů a jejich frekvence musí být zachovány. Povrchová 
dezinfekce nad tuto hranici se nedoporučuje. Veškeré znečištění, zejména z 
pracovních povrchů v souvislosti s návštěvami, musí být okamžitě odstraněno. Za tímto 
účelem mohou být nezbytné kontroly několikrát denně a v případě reklamace by mělo 
být nutné provést čištění. 
 

• Použité místnosti musí být často a důkladně větrány. 
 

13. Hygienická pravidla pro sportovní zařízení, fitness a sportovní studia, jakož i 
taneční školy 
 

• Musí být učiněna preventivní opatření, aby si všichni lidé po vstupu do sportovního 
zařízení nebo zařízení umývali nebo dezinfikovali ruce. 
 

• Ve sportovních zařízeních nebo zařízeních není povinnost nosit pokrývku úst a nosu. 
 

• Otevření tanečních škol je povoleno pro individuální výuku a pro stálé páry (bez kurzů 
pro mládež), jakož i pro sólové tanečníky. Extra kurzy pro vysoce rizikové skupiny 
(např. tanec pro seniory) by se neměly nabízet. 
 

• Počet přijatých sportovců, tanečníků nebo tanečních párů závisí na příslušném sportu, 
musí zaručovat dodržování minimální vzdálenosti nejméně 1,5 metru během tréninku 
a musí být odůvodněn v konceptu sportovního zařízení nebo zařízení. 
 

• Při každém tréninku musí být dodržena minimální vzdálenost mezi sportovci, tanečníky 
nebo tanečními páry a trenéry. Tréninky s charakterem týmové hry nejsou povoleny. 
Třeba se vyhnout jakémukoli fyzickému kontaktu, kromě případu tanečního páru. 
 

• Minimální vzdálenost musí být dodržena také v měnících se oblastech a sanitárních 
oblastech. Možnost mytí rukou (ve vhodné vzdálenosti od sebe) musí být vybavena 
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tekutým mýdlem a sušením jednorázovými ručníky. Elektrické sušičky rukou jsou méně 
vhodné, ale mohou být ponechány, pokud jsou již nainstalovány. 
 

• Úzké oblasti musí být přepracovány nebo k nim omezen přístup tak, aby byla 
zachována minimální vzdálenost. 
 

• Tréninkové vybavení musí být po použití vyčištěno.  
 

• Pokud je to možné, platba by měla být provedena bankovním převodem a pokladník 
by měl být vybaven ochranou ve formě plexiskla.  
 

• Sportovní zařízení, fitness a sportovní studia a taneční školy nesmějí být přístupné 
veřejnosti (diváci, doprovodné osoby atd.).  

 
14. Hygienická pravidla pro sportovní zařízení pro sportovce, pro které existuje 

pracovní smlouva, která je zavazuje k výkonu sportu za poplatek a ten se využívá 
hlavně k zajištění jejich obživy 
 

• Školení a soutěže se musí provádět v souladu s požadavky federálních profesních 
sdružení.  
 

• Podle SächsCoronaQuarVO musí od 10. dubna 2020 všichni lidé, kteří přišli ze 
zahraničí, jít do domácí karantény na dobu 14 dnů. Těmto lidem je proto zakázáno 
navštěvovat sportovní zařízení. 

 
15. Hygienická pravidla pro venkovní bazény 

 
• Zásady a omezení kontaktu použitelné podle oddílů 1 a 2 Saského nařízení o ochraně 

před koronavirem ze dne 12. května 2020 se rovněž vztahují na venkovní bazény. Musí 
být dodržena zejména minimální vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob. 
 

• Provozovatel musí prostřednictvím omezení přístupu a organizačních předpisů zajistit, 
aby minimální vzdálenost mohla být udržována jak ve vodě, tak ve všech oblastech 
mimo vodu, např. na opalovacích plochách, v šatnách, sanitárních místnostech a při 
pokladně. 
 

• V závislosti na velikosti zařízení a prostorových podmínkách musí být v konceptu 
definována horní hranice počtu současně přítomných hostů, což zajišťuje zachování 
minimální vzdálenosti.  
 

• Koupajícím musí být sdělena pravidla chování a hygienické požadavky a musí být 
zajištěno jejich dodržování.  
 

• Pro každý plavecký bazén je třeba vytvořit individuální hygienický koncept včetně 
použití skluzavek a skokanských můstků, který vychází z doporučení příslušných 
profesních sdružení, například z pandemického plánu pro koupele Německé 
společnosti pro koupání. V. 
 

• Hygienická koncepce musí být schválena příslušným místním úřadem. 
 

 

III. U služeb a souvisejících událostí (§ 4 odst. 2 č. 4 SächsCoronaSchVO ze dne 12. 
května 2020) je věnována pozornost opatřením na ochranu zdraví a ochranu před 
infekcemi při provádění služeb a náboženských aktů během pandemie koronaviru 
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(dohoda mezi kancléřem a hlavami vlád federálních států ze dne 30. dubna 2020 s 
církvemi a náboženskými komunitami). 
 
 

IV. Vyhrazujeme si právo na další hygienická opatření. 
 
 

V. Tato obecná vyhláška nabývá účinnosti 24. března 2020. Platí do 5. června 2020.  
 
Bez ohledu na tohle vstoupí dne 18. května 2020 v platnost hygienická pravidla pro 
školy, střediska denní péče a střediska denní péče podle oddílu II. č. 4. 
 
Obecná vymahatelnost zákona o ochraně před infekcemi - opatření u příležitosti 
pandemie koronaviru - nařízení o hygienických požadavcích proti šíření koronaviru ze 
dne 4. května 2020 vyprší 14. května 2020. Bez ohledu na tohle hygienická pravidla 
pro školy, střediska denní péče a střediska denní péče podle oddílu II č. 4 a 5 vyprší 
dne 17. května 2020. 
 

 
 
 

Pokyny k opravným prostředkům 
 
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 sociálních věcí a sociální 
soudržnosti 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. 
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− 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. 

 
Drážďany, 12. května 2020 
 
 
 

Dagmar Neukirch 
Státní tajemnice 

Saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti 
 


