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Ogólne orzeczenie 
 

Egzekwowanie ustawy o Zapobieganiu Zakażeniom 
z powodu pandemii koronawirusa 

 
Ustalenie wymagań higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona 

wirusa 
 

Ogłoszenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej 
 
 

z dnia 12 maja 2020 r., sygn: 15-5422 / 22 
 

Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej (SMS) na podstawie § 
28 ust. 1 zdanie 1 ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG) z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. 
Str. 1045), ostatnio zmienionej przez art. 3 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (BGBl. I str. 587) 
zostało zmienione, następujące  
 

Ogólne orzeczenie 
 
 
 

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się korona wirusa podczas stopniowego złagodzenia 
środków przyjętych przy okazji pandemii koronowej, obowiązują następujące przepisy: 
 
 
I. Ogólne 
 

1. Zasady 
 

• O ile to możliwe, wszystkie przykazania i zasady obowiązujące obecnie w życiu 
publicznym muszą być również wdrażane w ramach instytucji. Odniesiono się do 
rozporządzenia Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności 
Społecznej w sprawie ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 i COVID-19 
(rozporządzenie o ochronie koronowej - SächsCoronaSchVO) w wersji z 12 maja 
2020 r. 
 

• Zgodnie z publikacją Roberta Kocha Institute tylko fabryki bez objawów 
podejrzewanych o COVID 19 mogą odwiedzać fabryki, obiekty lub oferty. Kontrole za 
pomocą pomiarów gorączki lub podobnych nie są zalecane.  
 

• W miarę możliwości należy zachować opcje dobrowolnej rejestracji gości, aby ułatwić 
śledzenie kontaktów. 
 

• Pracodawcy muszą stosować specjalne środki bezpieczeństwa pracy w oparciu o 
zaktualizowaną ocenę ryzyka. Należy wziąć pod uwagę standard bezpieczeństwa 
pracy SARS-CoV-2 opublikowany przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw 
Socjalnych oraz, jeżeli jest dostępny, jego specyficzne dla branży dostosowanie 
przez odpowiedzialną instytucję ubezpieczenia wypadkowego lub organ nadzoru. 
 

• Zgodnie z § 3 ust. 2 z opracowanych przez SächsCoronaSchVO koncepcji należy 
przestrzegać istniejących specjalistycznych koncepcji branżowych. 
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2. Klimatyzacja; Wentylacja w obszarach ze szczególnymi wymaganiami 

medycznymi 
 

W przypadku systemów wentylacyjnych w obszarach o szczególnych wymaganiach 
medycznych, np. Pacjentów intensywnej terapii, należy przestrzegać wymagań dotyczących 
przepływu zgodnie z obowiązującymi normami lub zaleceniami (np. Niemieckie Towarzystwo 
Higieny Szpitalnej) dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w placówkach 
medycznych. 
 
 

3. Klimatyzacja; Wentylacja w obszarach  bez  specjalnych wymagań medycznych 
 
W przypadku innych pomieszczeń w sektorze medycznym i pielęgniarskim nie ma 
dodatkowych wymagań dotyczących wentylacji w związku z pandemią. Pacjenci z COVID-19 
nie muszą być umieszczani w pomieszczeniach z wymuszoną wentylacją; Istniejąca 
wentylacja nie musi być wyłączona.  
Ponieważ zgodnie z obecnym stanem wiedzy prawdopodobieństwo transmisji SARS-CoV-2 
przez systemy wentylacji i klimatyzacji (RLTA) w restauracjach, sklepach itp. Jest znane 
specjalistycznym kręgom (np. Komisji Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza z VDI ). A. Szacuje 
się, że jest bardzo niski, nie należy wyłączać systemów wentylacji i klimatyzacji. Obowiązują 
wymagania wytycznej VDI 6022; Konserwacja musi być przeprowadzana regularnie. W 
centralach wentylacyjnych z powietrzem zewnętrznym należy zwiększyć objętość powietrza 
zewnętrznego, aby uzyskać odpowiednią wymianę powietrza. W pomieszczeniach z HVAC 
bez zewnętrznego dopływu powietrza oraz w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej 
podczas użytkowania należy stosować wentylację krzyżową tak często, jak to możliwe, 
ponieważ świeże powietrze przyczynia się do szybkiego rozcieńczenia ewentualnych miano 
wirusa. 
Ponieważ korzystanie z pomieszczeń nie może przelać i zawirować powietrza, koncepcja 
wentylacji pomieszczenia nie ma wpływu na zasady dotyczące odległości i środki higieny. 
 
 
Przepisy szczególne 
 
Wprowadzono następujące specjalne przepisy: 
 

1. Zasady higieny w związku z ofertami gastronomicznymi, dostawą i dostawą 
żywności / artykułów spożywczych na wynos (w tym zimnych, ciepłych potraw, 
napojów, lodów), a także obsługą posiłków szkolnych i przedszkolnych, 
restauracji dla pracowników, stołówek, stołówek uniwersyteckich i miejsca 
spotkań i konferencji 
 

• Dla wszystkich obiektów należy opracować i wdrożyć koncepcję higieny i ochrony 
przed infekcjami. Należy uwzględnić przepisy tego ogólnego dekretu, chyba że AV 
reguluje funkcjonowanie przedszkoli i szkół. Najnowsze koncepcje i standardy 
obowiązujące w branży mają również zastosowanie do placówek gastronomicznych. 
 

• Wyznacz osobę odpowiedzialną za przestrzeganie wymogów higieny i ochrony przed 
infekcjami.  
 

• W koncepcjach higienicznych obiektów należy poczynić postanowienia dotyczące 
zakrycia ust i nosa personelu kontaktem z klientem. 
 

• Placówki gastronomiczne muszą informować gości w strefie wejściowej za pomocą 
tablic informacyjnych lub piktogramów o zasadach higieny zgodnie z koncepcją 
higieny i ochrony przed infekcjami. 
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• Placówki gastronomiczne, restauracje pracownicze, stołówki, stołówki, kawiarnie 

uniwersyteckie oraz obiekty szkolne i przedszkolne, sale konferencyjne i 
konferencyjne muszą zapewnić odległość co najmniej 1,5 metra między zajętymi 
stołami. Jeśli to możliwe, należy zmniejszyć rozmiary stołów, miejsca do siedzenia i 
stania powinny być zaprojektowane tak, aby zagwarantować odległość co najmniej 
1,5 metra między gośćmi. Osoby, którym zgodnie z § 2 ust. SächsCoronaSchVO 
dozwolony jest 1 kontakt (np. Rodziny), dozwolone jest także siedzenie razem w 
restauracji bez minimalnej odległości. 
 

• Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie kryteriów higieny podczas 
czyszczenia i mycia naczyń, szklanek i sztućców. Naczynia, szklanki i sztućce muszą 
być całkowicie suche przed ponownym użyciem. 
 

• W przypadku samoobsługi obowiązują następujące zasady: Sztućce muszą być 
rozdawane indywidualnie przez personel serwisowy. Punkty wyjmowania tac i 
zastawy stołowej muszą być chronione przed kichaniem i kaszlem przez klientów. 
Usuwanie otwartych posiłków w ramach samoobsługi i ofert otwartych posiłków w 
formie bufetu jest niedozwolone. Unikaj kolejek. 
 

• Obsługa z lady jest niedozwolona. 
 

• Palenie Sisha w lokalach gastronomicznych i podobnych jest zabronione. 
 

• Płatności bezgotówkowe są zalecane ze względów higienicznych. 
 

• Pokoje zabaw lub kąciki zabaw dla dzieci w placówkach gastronomicznych muszą 
być zamknięte. 
 

• Podczas obchodzenia się z żywnością w tych zakładach należy przestrzegać 
ogólnych zasad higieny żywności podczas przygotowywania, wydawania i transportu 
żywności oraz codziennej higieny. Należy zapewnić regularne mycie rąk. 
 

• W razie potrzeby należy preferować częste mycie rąk i dezynfekcję niż noszenie 
jednorazowych rękawiczek. 
 

• Dozowniki środków dezynfekujących muszą być ustawione w strefie wejściowej do 
jadalni, w jadalniach na zewnątrz i w toaletach. 
 

• Osobom z objawami podejrzanymi o posiadanie COVID 19 lub pozytywny dowód 
koronawirusa zabrania się pracy we wspomnianych obiektach. Jeśli koronawirus jest 
pozytywny, poddaj kwarantannie przez co najmniej 14 dni, a przed wznowieniem 
pracy należy wykazać brak objawów przez co najmniej 48 godzin. Pozostała 
działalność i zakazy zatrudnienia zgodnie z IfSG pozostają niezmienione. 
 

• Personel musi zostać przeszkolony i poinstruowany w zakresie przestrzegania zasad 
higieny podczas pandemii koronowej. 
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2. Zasady higieny dla wszystkich rodzajów sklepów, w tym aptek, sklepów 
rzemieślniczych i tym podobnych. Ä 

 
• Zgodnie z § 9 ust. 2 nr 1 SächsCoronaSchVO personel, o ile nie zostały podjęte inne 

środki ochronne (np. Szyby z pleksiglasu), a klienci muszą osłaniać usta i nos 
podczas pobytu w sklepie. 
 

• Drzwi wejściowe i wyjściowe, które nie otwierają się i nie zamykają automatycznie, 
muszą być zawsze otwarte w godzinach otwarcia. W szczególnych sytuacjach, takich 
jak zimno lub inne niesprzyjające warunki pogodowe, ze względu na higienę 
żywności (w szczególności ochronę przed przenikaniem szkodników) i zasadniczo w 
celu uniknięcia wtargnięcia niedogodności, drzwi mogą być wyjątkowo zamknięte. 
Klamki drzwi muszą być następnie regularnie dezynfekowane. 
 

• W strefie wejściowej należy udostępnić klientom środki dezynfekujące, a znaki 
powinny wskazywać ich użycie. Klienci powinni zostać poinformowani poprzez 
zawiadomienie, że wejście do sklepu z objawami podejrzanymi o COVID 19, w 
szczególności objawami przeziębienia, jest niedozwolone. Kasy fiskalne z obsługą 
personelu powinny być chronione przez urządzenia takie jak pleksi. Oznaczenia na 
podłodze zapewniają przestrzeganie minimalnych odstępów w obszarze kasy. O ile 
jest to technicznie możliwe, należy oferować i zalecać płatności bezgotówkowe. 
Powierzchnie i przedmioty, które często dotykają klienci, w tym uchwyty na koszyki i 
wózki sklepowe, muszą być regularnie czyszczone i dezynfekowane - co najmniej 
dwa razy dziennie, ale jeśli to możliwe po każdym użyciu przez klienta. W tym celu 
sklepy opracowują plany higieny, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności, a 
także aktualne standardy obowiązujące w branży, które na żądanie należy 
przedstawić klientom i organom do kontroli.  
 

• Według SächsCoronaSchVO maksymalna liczba klientów w sklepie jest ograniczona 
do jednego klienta na 20 m² powierzchni sprzedaży. W zależności od wielkości 
sklepu i warunków przestrzennych osoby odpowiedzialne ustalają jednocześnie 
górne limity liczby klientów dopuszczalnych w sklepie, co zapewnia utrzymanie 
minimalnej odległości. Po osiągnięciu tej liczby klientów przepisy dostępu muszą 
gwarantować, że dopuszczalna liczba nie zostanie przekroczona („jeden za 
jednego”). 
 

• Należy wprowadzić wprowadzenie „jednokierunkowego systemu ulicznego”. 
 

• W razie potrzeby należy preferować częste mycie rąk i dezynfekcję niż noszenie 
jednorazowych rękawiczek. 
 

• Osobom z objawami podejrzanymi o posiadanie COVID 19 lub pozytywny dowód 
koronawirusa zabrania się pracy we wspomnianych obiektach. Jeśli koronawirus jest 
pozytywny, poddaj kwarantannie przez co najmniej 14 dni, a przed wznowieniem 
pracy należy wykazać brak objawów przez co najmniej 48 godzin. Pozostała 
działalność i zakazy zatrudnienia zgodnie z IfSG pozostają niezmienione. 
 

• Personel musi zostać przeszkolony i poinstruowany w zakresie przestrzegania zasad 
higieny podczas pandemii koronowej. 
 

• Unikaj korzystania z publicznie dostępnych koncepcji interaktywnych z dodatkowymi 
kontaktami (obsługa klawiszy, ekrany dotykowe itp.). 
 
 

• Dodatkowe wymagania w handlu detalicznym żywnością: 
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Jeśli samoobsługowa dostawa żywności sypkiej, która nie jest myta ani obrana przed 
konsumpcją, klient musi użyć szczypiec do wyjmowania lub podobnych środków 
pomocniczych lub rękawiczek jednorazowych. Szczypce do ekstrakcji lub podobne 
środki pomocnicze muszą być regularnie czyszczone i dezynfekowane, co najmniej 
co godzinę. 

 
 

• Dodatkowe wymagania przy sprzedaży artykułów kosmetycznych: 
 
Przed zakupem nie należy próbować kosmetyków, takich jak pomadki lub makijaż, 
aby mogły być używane przez kilka osób. Kremy z otwartych słoików można usuwać 
tylko dokładnie umytymi rękami i czystą szpachelką. 
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3. Zasady higieny dla miejsc pamięci, bibliotek specjalistycznych, bibliotek, 

archiwów, muzeów, planetariów, wystaw, galerii, domów wystawowych, ofert w 
domach literackich oraz w związku z kabaretem, kulturą społeczną, 
przewodnikiem i starszymi miejscami spotkań, a także arkad, sklepów 
bukmacherskich i podobne firmy 
 

• Operator musi zapewnić poprzez ograniczenia dostępu i przepisy organizacyjne, że 
minimalna odległość może być zachowana we wszystkich obszarach. 
 

• W zależności od wielkości obiektu i warunków przestrzennych w koncepcji należy 
określić górną granicę liczby gości obecnych w tym samym czasie, co zapewnia 
zachowanie minimalnej odległości. 
 

• Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie zasad musi zostać wyznaczona na miejscu, 
aby udzielać informacji podczas kontroli. 
 

• Wąskie obszary należy przeprojektować lub ograniczyć dostęp, aby zachować 
minimalną odległość. 
 

• Należy podjąć środki ostrożności, aby wszyscy ludzie myli lub dezynfekowali ręce po 
wejściu do budynku.  
 

• Należy unikać interaktywnych działań z dodatkowymi kontaktami (obsługa klawiszy, 
ekrany dotykowe itp.). 
 

• Zwrócone media mogą wymagać tymczasowego przechowywania w temperaturze 
pokojowej przez 3 do 5 dni przed ponownym wydaniem. 
 

• W zamkniętych pomieszczeniach miejsc pamięci, bibliotek specjalistycznych, 
bibliotek, archiwów, muzeów, wystaw, galerii, domów wystawowych należy zachować 
minimalną odległość i nosić zakrywające usta usta. 
 

• W domach literackich, z ofertami kabaretu, socjokultury, a także z przewodnikiem w 
zamkniętych pokojach, planetariach i klubach dla seniorów, a także w salonach 
rozrywki, sklepach bukmacherskich i podobnych firmach, należy zachować minimalną 
odległość lub ustnie zużyta osłona nosa. 
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4. Ogólne zasady higieny dla szkół, żłobków i żłobków, placówek oświatowych 

zgodnie z §6 ust. 2 nr 5-7 SächsCoronaSchVO, a także udogodnienia dla 
specjalistycznych porad w dziedzinie społecznej i psychospołecznej 
 

• Ma to zastosowanie, chyba że AV reguluje funkcjonowanie przedszkoli i szkół. 
 

• W miarę możliwości należy przestrzegać ogólnie obowiązującego wymogu 
dotyczącego odległości, w razie potrzeby poprzez mniejsze, stałe grupy o większej 
odległości między ludźmi. Dotyczy to również przebywania na zewnątrz.  
 

• Testy należy przeprowadzać w większych pomieszczeniach z wystarczającą 
odległością. 
 

• Należy podjąć środki ostrożności, aby wszyscy ludzie myli lub dezynfekowali ręce po 
wejściu do budynku.  
 

• Należy określić wystarczająco odpowiednie opcje mycia rąk, które są wyposażone w 
mydło w płynie; ręczniki jednorazowego użytku są idealnie dostępne do suszenia. 
Elektryczne suszarki do rąk są mniej odpowiednie, ale można je zostawić, jeśli są już 
zainstalowane. 
 

• Wszystkie wymagania higieniczne obowiązujące w obiekcie powinny być 
przedstawione zwięźle i wyraźnie na tabliczkach informacyjnych / plakatach, w razie 
potrzeby za pomocą piktogramów. 
 

• Oznaczenia odległości na podłodze mogą być pomocne w orientacji. W razie 
potrzeby przed budynkiem należy wskazać przepisy dotyczące odległości. 
 

• Należy zachować rutynowe czyszczenie powierzchni i przedmiotów oraz ich 
częstotliwość. Dezynfekcja powierzchni poza tym nie jest zalecana. Nie ma 
specjalnych obowiązków związanych z czyszczeniem używanych pomieszczeń. 
 

• Należy przestrzegać etykiet dotyczących kaszlu i kichania. 
 

• Obecnie należy unikać korzystania z interaktywnych koncepcji z dodatkowymi 
kontaktami (obsługa klawiszy, ekrany dotykowe itp.). 
 

• Używane pomieszczenia powinny być często dokładnie wentylowane. 
 

• Należy wykorzystać wszelkie możliwości pozostania na zewnątrz. 
 

• Jeśli oprócz ośrodków opieki dziennej i szkół podstawowych nie można spełnić 
wymogu dotyczącego odległości, zdecydowanie zaleca się zakładanie osłony na usta 
i nos. Odwiedzający muszą przynieść osłonę na nos. Placówka musi wskazać 
prawidłową obsługę nakładki na nos (zakładanie i zdejmowanie, brak manipulacji 
podczas noszenia). 
 

• Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie zasad musi zostać wyznaczona na miejscu, 
aby udzielać informacji podczas kontroli. 
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Ponadto specjalne zasady higieny dla szkół muzycznych 
 

• Lekcje są dozwolone tylko jako lekcje indywidualne lub w małych grupach do 
czterech osób. Zajęcia na orkiestry i chóry są niedozwolone. 
 

• W przypadku instrumentów dętych i śpiewaków należy zachować odległość 3 
metrów. 
 

• W przypadku instrumentów dętych należy zebrać skroploną wodę. Zużyte ściereczki 
jednorazowe należy zbierać i usuwać w odpornych na rozdarcia workach na śmieci. 
Po użyciu należy dokładnie umyć tkaniny. 
 

• Po lekcji należy dokładnie przewietrzyć. 
 
5. Zasady higieny dla ofert pomocy dzieciom i młodzieży bez noclegu zgodnie z 

§§ 11–14 i § 16 ósmej księgi kodeksu społecznego (SGB XIII) 
 
Obowiązują odpowiednie koncepcje komunalne, które muszą obejmować środki 
skierowane do odwiedzających, utrzymać odległość i podstawowe środki higieny oraz 
muszą być oparte na obowiązujących przepisach higienicznych zawartych w 
niniejszej dyrektywie ogólnej. 

 
6. Zasady higieny dla placów zabaw 

 
• Należy określić limit dostępu dla maksymalnej liczby dzieci w zależności od wielkości 

placu zabaw lub liczby urządzeń do zabawy, miejsc do zabawy z piaskiem, aby 
można było zachować odległość między rodzinami / grupami.  
 

• Należy unikać wszelkiego fizycznego kontaktu osób, które nie należą do siebie.  
 

• Minimalna odległość między ludźmi, którzy nie należą do siebie, wynosi 1,5 metra, 
jeśli to możliwe.  
 

• Po skorzystaniu z placu zabaw należy umyć ręce lub na miejscu zdezynfekować. 
 

• Piknik lub podobne aktywności na placu zabaw są zabronione. 
 

• Nadzór dla dzieci poniżej 8 lat. 
 

• Wszystkie wymagania higieniczne obowiązujące w obiekcie powinny być 
przedstawione zwięźle i wyraźnie na tabliczkach informacyjnych / plakatach, w razie 
potrzeby za pomocą piktogramów. 

 
7. Zasady higieny w ogrodach zoologicznych, ogrodach botanicznych i 

zoologicznych 
 

• Wszystkie wymagania higieniczne obowiązujące w obiekcie powinny być 
przedstawione zwięźle i wyraźnie na tabliczkach informacyjnych / plakatach, w razie 
potrzeby za pomocą piktogramów.  
 

• Należy wprowadzić limit dostępu dla maksymalnej liczby osób. Należy to wybrać, aby 
można było przestrzegać ogólnego wymogu odległości co najmniej 1,5 metra. 
Oznaczenia odległości na podłodze mogą być pomocne w orientacji w szczególnie 



 

Strona 9 z 14 
 

uczęszczanych miejscach. Unikaj wąskich obszarów, w razie potrzeby przeprojektuj 
je. Należy podjąć środki dla bezpośrednich gości. 
  

• Należy unikać interaktywnych koncepcji z dodatkowymi kontaktami (obsługa klawiszy, 
ekrany dotykowe, słuchawki itp.) Oraz korzystania z audioprzewodników. 
(Zatwierdzenie może być możliwe tylko wtedy, gdy przyniesiono własne lub dostępne 
w handlu słuchawki osobiste). 
 

• Budynki, szklarnie itp. Pozostają zamknięte dla odwiedzających. 
 
8. Zasady higieny dla teatrów, teatrów muzycznych, kin, sal koncertowych, sal 

koncertowych, oper i parków rozrywki i parków rozrywki 
 

• Należy wprowadzić limit dostępu dla maksymalnej liczby osób. Należy to wybrać, aby 
można było przestrzegać ogólnego wymogu odległości. Oznaczenia odległości na 
podłodze mogą być pomocne w orientacji w szczególnie uczęszczanych miejscach. 
Unikaj wąskich obszarów, w razie potrzeby przeprojektuj je. Należy podjąć środki dla 
bezpośrednich gości.  
 

• Należy unikać interaktywnych koncepcji z dodatkowymi kontaktami (obsługa klawiszy, 
ekrany dotykowe, słuchawki itp.) Oraz korzystania z audioprzewodników. 
(Zatwierdzenie może być możliwe tylko wtedy, gdy przyniesiono własne lub dostępne 
w handlu słuchawki osobiste).  
 

• Wszystkie wymagania higieniczne obowiązujące w obiekcie powinny być 
przedstawione zwięźle i wyraźnie na tabliczkach informacyjnych / plakatach, w razie 
potrzeby za pomocą piktogramów.  
 

• Dla każdego zakładu należy opracować indywidualną koncepcję higieny, w oparciu o 
zalecenia odpowiednich stowarzyszeń zawodowych i specyficzne warunki ramowe 
dla zakładu. Koncepcja higieny musi zostać zatwierdzona przez właściwy organ 
lokalny. 

 
9. Zasady higieny dla zakładów opieki zdrowotnej zgodnie z § 6 ust. 2 nr 10 i 

placówki wg. § 11 SächsCoronaSchVO z dnia 12 maja 2020 r. 
 

• Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń Komisji ds. Higieny Szpitalnej i 
Zapobiegania Zakażeniom oraz RKI. Szpitale, placówki profilaktyczne lub 
rehabilitacyjne, które zapewniają porównywalną opiekę medyczną dla szpitali, 
wszystkie inne obiekty opieki zdrowotnej, w tym gabinety lekarskie, usługi 
ambulatoryjne, w pełni lub częściowo hospitalizacyjne ośrodki opieki i 
zakwaterowania osób starszych, niepełnosprawnych lub wymagających opieki oraz 
domy dla nieletnich Zgodnie z §§ 23 i 36 ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG) w 
planach higienicznych należy określić wewnętrzne procedury higieny infekcji. 
Obejmuje to również odpowiednie przepisy dotyczące zapobiegania infekcji SARS-
CoV-2. 
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10. Zasady higieny dla firm usługowych, takich jak fryzjerzy i pokrewni 
usługodawcy (takich jak pielęgnacja stóp, salony paznokci, salony piękności, 
ale także studia piercingu lub tatuażu lub masaże) 
 

• Tylko klienci bez objawów podejrzewanych o posiadanie COVID 19 i mający dobry 
ogólny stan zdrowia mogą odwiedzać fabryki. Firmy powinny to podkreślić. Kontrole 
za pomocą pomiarów gorączki lub podobnych nie są zalecane.  
 

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących odległości co najmniej 1,5 metra dla 
klientów i personelu między sobą oraz między miejscami pracy. Oznaczenia 
odległości na podłodze mogą być pomocne w orientacji. 
 

• Z przyczyn obiektywnych nie można zaobserwować regulacji odległości między 
klientem a odpowiednim lekarzem podczas leczenia. Dlatego podczas leczenia 
wymagana jest co najmniej jedna osłona ust i nosa dla personelu i klientów. Klienci 
muszą przynieść własną osłonę na nos. Placówka musi wskazać prawidłową obsługę 
nakładki na nos (zakładanie i zdejmowanie, brak manipulacji podczas noszenia).  
 

• Ponieważ klient nie może nosić osłony na usta i nos podczas leczenia twarzy, w 
takich przypadkach personel musi nosić maskę FFP2 bez zaworu wydechowego i 
chronić oczy, na przykład za pomocą okularów ochronnych.  
 

• Należy podjąć organizacyjne środki ostrożności, aby wszystkie osoby myły lub 
dezynfekowały ręce natychmiast po wejściu do obiektu. Muszą być dostępne 
odpowiednio odpowiednie opcje do mycia rąk (w odpowiedniej odległości od siebie), 
wyposażone w mydło w płynie i do suszenia ręcznikami jednorazowymi. Elektryczne 
suszarki do rąk są mniej odpowiednie, ale można je zostawić, jeśli są już 
zainstalowane. 
 

• Używane pomieszczenia muszą być często i dokładnie wentylowane. 
 

• Należy zachować rutynowe czyszczenie powierzchni i przedmiotów oraz ich 
częstotliwość. Zużyty sprzęt (nożyczki, grzebienie, maszynki do strzyżenia włosów, 
peleryny itp.) Należy przetwarzać jak zwykle po użyciu przez klienta. Dezynfekcja 
powierzchni poza tym nie jest zalecana. Nie ma specjalnych obowiązków sprzątania 
używanych pomieszczeń ani obowiązku dostarczania środków dezynfekujących. 
Wszelkie zanieczyszczenia, szczególnie z powierzchni roboczych w związku z 
ruchem gości, należy natychmiast usunąć. 
 

• Wszystkie wymagania higieniczne obowiązujące w obiekcie powinny być 
przedstawione zwięźle i wyraźnie na tabliczkach informacyjnych / plakatach, w razie 
potrzeby za pomocą piktogramów. 
 

• Ponadto odsyła się do odpowiednich przepisów rozporządzenia Saksońskiego 
Ministerstwa Spraw Społecznych w sprawie zapobiegania chorobom zakaźnym 
(Saksońskie rozporządzenie w sprawie higieny - SächsHygVO) z dnia 7 kwietnia 
2004 r., Skorygowane prawnie na dzień 28 grudnia 2009 r. 

 
11. Zasady higieny hoteli i hosteli  

 
• Zasadniczo zajmowanie sypialni jest dozwolone tylko w rozumieniu § 2 ust. 1. 

 
• Jednak obszary zakwaterowania muszą być wykorzystywane przez różne osoby w 

uzasadnionych indywidualnych przypadkach, np. B. Pomieszczenia wspólne, 
pomieszczenia sanitarne i kuchnie, jeżeli nie można zagwarantować minimalnej 
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odległości 1,5 metra, należy podjąć środki organizacyjne w celu uniknięcia kontaktów 
między osobami osoby. Odpowiednie są na przykład różne czasy użytkowania, które 
są ustalane z góry. Ponadto należy zapewnić przerwy między poszczególnymi 
zastosowaniami, aby konsekwentnie wykluczać kontakty. Ponadto przestrzenie 
między zastosowaniami muszą być odpowiednio wentylowane. 
 

• Przy zaopatrzeniu w żywność należy przestrzegać zasad dotyczących placówek 
gastronomicznych zgodnie z sekcją II 1. 
 

• W koncepcjach higienicznych obiektów należy poczynić postanowienia dotyczące 
zakrycia ust i nosa personelu kontaktem z klientem. 
 

• Eksploatacja kąpielisk w zamkniętych pokojach, saunach i łaźniach parowych jest 
niedozwolona. 

 
12. Zasady higieny dla toalet publicznych i urządzeń sanitarnych na kempingach  

 
• Aby móc między sobą przestrzegać przepisów odległości między użytkownikami, 

należy podać informacje o maksymalnej liczbie osób dozwolonych w 
pomieszczeniach sanitarnych. Należy zwrócić uwagę na regulację odległości przed 
pomieszczeniami sanitarnymi. Oznaczenia odległości na podłodze mogą być 
pomocne w orientacji.  
 

• Jeśli wymaganie dotyczące odległości nie może być spełnione, konieczne jest, aby 
personel i użytkownicy nosili osłonę usta-nos. Użytkownik musi przynieść osłonę 
nosa.  
 

• Muszą być dostępne odpowiednio odpowiednie opcje do mycia rąk (w odpowiedniej 
odległości od siebie), wyposażone w mydło w płynie. Jeśli użytkownicy nie zabiorą 
własnych ręczników, ręczniki jednorazowego użytku są idealne do suszenia. 
Pojemniki na ręczniki jednorazowego użytku powinny być wyłożone odpornymi na 
rozdarcie workami na śmieci i regularnie opróżniane. 
 

• Elektryczne suszarki do rąk są mniej odpowiednie, ale można je zostawić, jeśli są już 
zainstalowane.  
 

• Użytkownicy są zachęcani do umycia rąk po skorzystaniu z urządzenia sanitarnego. 
 

• Wszystkie wymagania higieniczne obowiązujące w obiekcie powinny być 
przedstawione zwięźle i wyraźnie na tabliczkach informacyjnych / plakatach, w razie 
potrzeby za pomocą piktogramów. 
 

• Należy zachować rutynowe czyszczenie powierzchni i przedmiotów oraz ich 
częstotliwość. Dezynfekcja powierzchni poza tym nie jest zalecana. Wszelkie 
zanieczyszczenia, szczególnie z powierzchni roboczych w związku z ruchem gości, 
należy natychmiast usunąć. W tym celu kontrole mogą być konieczne kilka razy 
dziennie, a czyszczenie powinno być konieczne w przypadku reklamacji. 
 

• Używane pomieszczenia muszą być często i dokładnie wentylowane. 
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13. Zasady higieny dla obiektów sportowych, fitness i studiów sportowych oraz 
szkół tańca 
 

• Należy podjąć środki ostrożności, aby wszyscy ludzie myli lub dezynfekowali ręce po 
wejściu na obiekt sportowy. 
 

• W obiektach sportowych lub obiektach nie ma obowiązku zakładania osłon na usta. 
 

• Otwarcie szkół tańca jest dozwolone na lekcjach indywidualnych i dla stałych par (bez 
kursów dla młodzieży) oraz tancerzy solowych. Nie należy oferować dodatkowych 
kursów dla grup wysokiego ryzyka (np. Taniec dla seniorów). 
 

• Liczba przyjętych sportowców, tancerzy lub par tanecznych zależy od danego sportu, 
musi gwarantować zachowanie minimalnej odległości co najmniej 1,5 metra podczas 
treningu i musi być uzasadniona w koncepcji obiektu sportowego lub obiektu 
sportowego. 
 

• Podczas każdej sesji treningowej należy zachować minimalną odległość między 
sportowcami, tancerzami lub parami tanecznymi a trenerami. Sesje treningowe z 
postacią gry zespołowej są niedozwolone. Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu 
fizycznego, z wyjątkiem pary tanecznej. 
 

• Minimalna odległość musi być również przestrzegana w przebieralniach i strefach 
sanitarnych. Opcje mycia rąk (w odpowiedniej odległości od siebie) muszą być 
wyposażone w mydło w płynie i osuszone jednorazowymi ręcznikami. Elektryczne 
suszarki do rąk są mniej odpowiednie, ale można je zostawić, jeśli są już 
zainstalowane. 
 

• Wąskie obszary należy przeprojektować lub ograniczyć dostęp, aby zachować 
minimalną odległość. 
 

• Sprzęt treningowy należy wyczyścić po użyciu.  
 

• Jeśli to możliwe, płatności należy dokonać przelewem bankowym, a licznik powinien 
być wyposażony w zabezpieczenie z pleksiglasu.  
 

• Obiekty sportowe, fitness i studia sportowe, a także szkoły tańca nie mogą być 
otwarte dla publiczności (widzów, osób towarzyszących itp.).  

 
14. Zasady higieny dla obiektów sportowych dla sportowców, dla których istnieje 

umowa o pracę zobowiązująca ich do uprawiania sportu za opłatą, która jest 
stosowana głównie w celu zapewnienia środków do życia 
 

• Szkolenia i konkursy należy przeprowadzać zgodnie z wymogami federalnych 
stowarzyszeń zawodowych.  
 

• Według SächsCoronaQuarVO od 10 kwietnia 2020 r. Wszystkie osoby, które przybyły 
z zagranicy, muszą przebywać w domu przez 14 dni w kwarantannie. Osoby te nie 
mogą zatem odwiedzać obiektów sportowych. 

 
15. Zasady higieny dla basenów zewnętrznych 

 
• Zasady i ograniczenia dotyczące kontaktu obowiązujące zgodnie z sekcjami 1 i 2 

Saksońskiego rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronami z dnia 12 maja 
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2020 r. Obowiązują również w basenach zewnętrznych. W szczególności należy 
zachować minimalną odległość 1,5 metra od innych osób. 
 

• Operator musi zapewnić poprzez ograniczenia dostępu i przepisy organizacyjne, że 
minimalna odległość może być utrzymana zarówno w wodzie, jak i we wszystkich 
obszarach poza wodą, np. W miejscach do opalania, w szatniach, pomieszczeniach 
sanitarnych i w kasie. 
 

• W zależności od wielkości obiektu i warunków przestrzennych w koncepcji należy 
określić górną granicę liczby gości obecnych w tym samym czasie, co zapewnia 
zachowanie minimalnej odległości.  
 

• Zasady postępowania i wymagania higieniczne muszą być przekazywane kąpiącym 
się i należy zapewnić zgodność.  
 

• Dla każdego basenu należy stworzyć indywidualną koncepcję higieny, w tym 
korzystanie ze zjeżdżalni i trampoliny, opartą na zaleceniach odpowiednich 
stowarzyszeń zawodowych, na przykład pandemicznym planie kąpieli Niemieckiego 
Towarzystwa Kąpielowego. V. 
 

• Koncepcja higieny musi zostać zatwierdzona przez właściwy organ lokalny. 
 

 

III. W odniesieniu do usług i wydarzeń towarzyszących (sekcja 4 ust. 2 nr 4 
SächsCoronaSchVO z dnia 12 maja 2020 r.) Zwraca się uwagę na środki ochrony 
zdrowia i ochrony przed infekcjami podczas prowadzenia usług i czynności religijnych 
podczas pandemii koronowej (umowa między Kanclerz szefów rządów krajów 
związkowych 30 kwietnia 2020 r. Wraz z kościołami i wspólnotami religijnymi). 
 
 

IV. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dalszych środków higieny. 
 
 

V. Ogólne rozporządzenie wejdzie w życie 24 marca 2020 r. Jest ważny do 5 czerwca 
2020 r.  
 
Niezależnie od tego, zasady higieny dla szkół, żłobków i żłobków zgodnie z sekcją II 
nr 4 wchodzą w życie 18 maja 2020 r. 
 
Ogólne egzekwowanie prawa w ustawie o ochronie przed infekcjami - Środki z okazji 
pandemii korony - Wymagania w zakresie higieny w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się wirusa korony od 4 maja 2020 r. Wygasną 14 maja 2020 r. 
Niezależnie od tego, zasady higieny dla szkół, żłobków i żłobków zgodnie z sekcją II 
nr 4 i 5 wygasną 17 maja 2020 r. 
 

 
 
 

Instrukcje dotyczące środków prawnych 
 
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. 
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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 
 

− Nie jest planowana procedura sprzeciwu wobec aktów administracyjnych 
Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej. Termin do 
wniesienia sprzeciwu nie jest 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. 

 
Drezno, 12 maja 2020 r. 
 
 
 

Dagmar Neukirch 
Sekretarz Stanu 

Komunikat Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej 
 


