
Rozporządzenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i 
Spójności Społecznej w sprawie ochrony przed koronawirusem 

SARS-CoV-2 i COVID-19 
(Saksońskie rozporządzenie o ochronie przed koronawirusem - 

SächsCoronaSchVO) 
Od 12 maja 2020 r. 

Na podstawie § 32 zdanie 1 w związku z § 28 ust. 1 zdanie 1 i 2 ustawy o ochronie 
przed infekcjami z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl.I str. 1045), z których sekcja 28 ust. 1 zdanie 1 
i 2 zostają zastąpione na mocy art. 1 nr 6 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (BGBl.I str. 587) 
oraz zgodnie z § 7 rozporządzenia rządu Saksonii i Ministerstwa Spójności Społecznej 
Saksonii w celu uregulowania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przed 
infekcjami i zwrotu kosztów szczepień i innych środków profilaktycznych od 9 stycznia 2019 
r. (Sächs-GVBl.P. 83), które są regulowane rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r. 
(SächsGVBl.P. 82) zostały zmienione. Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i 
Spójności Społecznej ogłasza, że: 

§ 1 
Zasady 

(1) Z powodu pandemii koronawirusa wzywa się wszystkich do ograniczenia kontaktu 
fizyczno-społecznego z osobami innymi niż członkowie własnego gospodarstwa domowego, 
partnera, a także z osobami, dla których przysługuje prawo do opieki lub dostępu, oraz z 
członkami inne gospodarstwo domowe, do absolutnie niezbędnego minimum i tam, gdzie to 
możliwe, należy zachować minimalną odległość 1,5 metra od innych ludzi i przestrzegać 
dalszych środków zapobiegających infekcji (ograniczenie kontaktu). Zasady te dotyczą 
wszystkich dziedzin życia, zwłaszcza miejsc pracy. 

(2) Zdecydowanie zaleca się noszenie maski na ustach i nosie w miejscach 
publicznych, szczególnie w kontakcie z zagrożonymi osobami, aby zmniejszyć ryzyko 
zakażenia w stosunku do siebie i innych. Obejmuje to również regularną higienę rąk i 
unikanie kontaktu dłoni z twarzą. Rodzice i opiekunowie prawni powinni upewnić się, że ich 
dzieci lub opiekunowie przestrzegają tych zaleceń, jeśli są w stanie to zrobić. Osoby 
niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami zdrowotnymi mogą, jeśli nie są w stanie tego 
zrobić, powstrzymać się od noszenia maski zakrywającej usta i nos. 

§ 2 
Ograniczenie kontaktu 

(1) Przebywanie w miejscach publicznych jest dozwolone wyłącznie samotnie, z 
członkami własnego gospodarstwa domowego, w towarzystwie partnera, a także z osobami, 
wobec których istnieje prawo do opieki lub dostępu, oraz z członkami innego gospodarstwa 
domowego. 

(2) W miejscach publicznych należy zachować minimalną odległość 1,5 metra, z 
wyjątkiem osób wymienionych w ust. 1.  

(3) Odchylenia od minimalnej odległości 1,5 metra są możliwe podczas wizyty w 
placówkach opieki dziennej i szkołach, zgodnie z postanowieniami ogólnym dekretem 
Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej regulującymi funkcjonowanie 
przedszkoli i szkół w związku z walką z pandemią koronawirusa. 



§ 3 
Ścisłe przestrzeganie zasad higieny w handlu i innych instytucjach życia społecznego, 

a także podczas zgromadzeń 
(1) We wszystkich zakładach, obiektach i służbach w rozumieniu sekcji 6 ust. 2, sekcji 

7-10 i nagromadzeniach w rozumieniu sekcji 4 ust. 2, z wyjątkiem własnego domu, należy 
uwzględnić normy bezpieczeństwa pracy SARS-CoV-2 Federalnego Ministerstwa Pracy i 
Spraw Socjalnych, wszelkie istniejące specyfikacje branżowe instytucji ubezpieczeniowych 
od następstw nieszczęśliwych wypadków lub organu nadzoru oraz odpowiednie zalecenia 
Instytutu Roberta Kocha dotyczące ochrony przed zakażeniami w ich odpowiednich 
wersjach, a także przestrzegać dalszych przepisów ochronnych zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem higienicznym Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej.  

(2) Zakłady, organy i służby, o których mowa w ust. 1, opracowują i wdrażają własny 
plan higieny na podstawie zaleceń i zasad, o których mowa w tym ustępie. W szczególności 
powinno to obejmować kontrolę odległości, co najmniej 1,5 metra od innych ludzi, a także 
dalsze środki higieny. 

(3) Odpowiedzialny organ lokalny może sprawdzić koncepcję planu zachowania higieny 
i jego zgodność. 

§ 4 
Zbiorowiska ludzi 

(1) Wszystkie wydarzenia, spotkania i inne spotkania są zabronione. Dotyczy to 
również przypadku, gdy spotkanie nie odbywa się w miejscach publicznych. O ile osoby 
zgodnie z § 2 ust. 1 mogą się spotykać, nie ma zabronionego zgromadzania się zgodnie ze 
zdaniem 1.  

(2) Z wyjątkiem  
1. poniższych 

a) Wydarzenia lub spotkania parlamentu stanowego, rządu stanowego i lokalnych 
organów przedstawicielskich, a także władz, sądów, prokuratorów lub innych 
organów wykonujących zadania publiczne,  

b) Wydarzenia zapewniające żywność lub opiekę zdrowotną dla ludności,  
c) Wydarzenia ustanowione przez partie i stowarzyszenia wyborców 
d) niezbędne spotkania komitetów osób prawnych na mocy prawa prywatnego i 

publicznego. 
2. Spotkania niezbędne do wykonywania działalności zawodowej, a także do zdawania 

egzaminów i usług wsparcia oraz ich przygotowywania, 
3. Spotkania we własnym domu z członkami własnego gospodarstwa domowego, partnera, 

a także z osobami, dla których istnieje prawo do opieki lub kontaktu, oraz z członkami 
innego gospodarstwa domowego, a także spotkania nie więcej niż pięciu osób do 
towarzyszenia osobom umierającym,  

4. Usługi, pogrzeby, usługi pogrzebowe i wesela,  
5. Spotkania własnych dzieci w swoim salonie z maksymalnie trojgiem innych dzieci z ich 

klasy lub z własnej stałej grupy przedszkolnej w celu wspólnej nauki lub wspólnej opieki, 
6. korzystanie z transportu publicznego, pod warunkiem że założona jest maska na twarz; 

§ 1 ust. 2 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio, 
7. Odwiedzanie publicznych i bezpłatnych szkół zgodnie z ogólnym dekretem Ministerstwa 

Spraw Społecznych i Spójności Społecznej w celu uregulowania funkcjonowania 



placówek opieki dziennej i szkół w związku z walką z pandemią koronawirusa z 12 maja 
2020 r.,  

8. uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez instytucje edukacyjne, ośrodki 
edukacyjne kształcenia i szkolenia zawodowego,  

9. Odwiedzanie ośrodków opieki dziennej i ośrodków opieki dziennej zgodnie z ogólnym 
dekretem Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej w celu uregulowania 
funkcjonowania placówek opieki dziennej i szkół w związku z walką z pandemią 
koronawirusa, 

10. uczęszczanie do szkół nauki jazdy, latania i pływania łodzią, w tym wykonywanie godzin 
ćwiczeniowych i egzaminu praktycznego. 

W zakresie, w jakim dozwolone jest funkcjonowanie zgodnie z § 6 ust. 2 i §§ 7–10, nie jest 
zabronione zgromadzanie się zgodnie z § 4 ust. 1 zdanie 1. 

(3) Posiedzenia w rozumieniu § 1 ust. 1 ustawy o zgromadzeniu saksońskim z dnia 25 
stycznia 2012 r. (SächsGVBl. P. 54), ostatnio zmienionej art. 7 ustawy z dnia 11 maja 2019 r. 
(SächsGVBl. P. 358) zostały zmienione następującymi warunkami: 
1. organizator musi zapewnić, aby uczestnicy zachowali minimalną odległość 1,5 metra 

podczas całego spotkania,  
2. uczestnicy spotkania muszą nosić maskę,  
3. organizator zapewnia, że bezpieczeństwo reszty populacji jest przestrzegane poprzez 

zachowanie bezpiecznych odległości między zgromadzeniem a pozostałą przestrzenią 
publiczną. 

W zależności od lokalnych i faktycznych okoliczności, właściwy organ lokalny może odstąpić 
od wymogów określonych w zdaniu 1, o ile jest to wymagane lub uzasadnione z punktu 
widzenia przepisów o ochronie przed infekcjami. 

§ 5 
Istotne wydarzenia 

Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w § 4, duże wydarzenia z udziałem ponad 1 
000 osób są zabronione do 31 sierpnia 2020 roku. 

§ 6 
Infrastruktura i usługi publiczne 

(1) Następujące obiekty lub usługi publiczne nie mogą być otwierane, odwiedzane ani 
odbywać się:  
1. Kryte baseny, sauny i łaźnie parowe,  
2. Imprezy targowe, rynki specjalne, 
3. Festiwale ludowe, targi, dyskoteki, kluby, kluby muzyczne, miejsca prostytucji, imprezy 

dotyczące prostytucji, mediacje prostytucyjne,  
4. Wycieczki autokarowe. 

(2) W szczególności wolno otwierać i odwiedzać  
1. szkoły publiczne i niezależne, zgodnie z ogólnym zarządzeniem Ministerstwa do Spraw 

Społecznych i Spójności Społecznej, regulującym funkcjonowanie placówek opieki nad 
dziećmi i szkół w związku z walką z pandemią koronawirusa; dotyczy to również 
uprawiania sportu i przeprowadzania egzaminów końcowych dla uczniów szkół średnich 
z zaawansowanym wykształceniem sportowym i szkół średnich o profilu sportowym, 



2. Teatry, teatry muzyczne, kina, sale koncertowe, sale koncertowe, opery, jeśli istnieje 
koncepcja higieny zatwierdzona przez właściwy organ lokalny, 

3. Domy literackie, kabarety, instytucje społeczno-kulturalne, przewodnicy,  
4. Pomniki, biblioteki specjalistyczne, biblioteki, archiwa, muzea, wystawy, galerie, hale 

wystawowe i tereny zewnętrzne ogrodów zoologicznych, ogrodów botanicznych i 
zoologicznych, pod warunkiem, że w zamkniętych pomieszczeniach noszone są maski 
na usta i nos; § 1 ust. 2 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio, 

5. Instytucje i wydarzenia edukacyjne, miejsca spotkań i konferencji, centra edukacji 
dorosłych, szkoły muzyczne, szkoły nauki jazdy, latania i pływania łodzią, a także centra 
szkolenia zawodowego i dalszego kształcenia, kursy językowe i integracyjne, planetaria, 

6. Uniwersytety i akademia zawodowa,  
7. Instytucje oświatowe, szkoleniowe i doszkalające, 
8. Odwiedzanie ośrodków opieki dziennej i ośrodków opieki dziennej zgodnie z ogólnym 

dekretem Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej w celu uregulowania 
funkcjonowania placówek opieki dziennej i szkół w związku z walką z pandemią 
koronawirusa, 

9. Rzemieślnicy,  
10. Instalacja opieki zdrowotnej,  
11. Instytucje udzielające specjalistycznych porad w dziedzinie społecznej i 

psychospołecznej, 
12. Miejsca spotkań dla seniorów,  
13. Oferty opieki nad dziećmi i młodzieżą zgodnie z §§ 11–14 oraz § 16 ósmej księgi 

kodeksu społecznego - Dzieci i opieka społeczna - w wersji ogłoszenia z 11 września 
2012 r. (BGBl. L p. 2022), ostatnio zmieniony art. 36 ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. 
(Federalny Dziennik Ustaw l. P. 2652), z wyjątkiem środków rekreacji dzieci i młodzieży 
z koncepcją higieny i profesjonalnej opieki skoordynowanych z właściwy organ lokalny, 
ale bez noclegu, 

14. Place zabaw, 
15. Szkoły tańca, fitness i studia sportowe,  
16. Obiekty sportowe bez widowni, 
17. Baseny zewnętrzne, o ile istnieje koncepcja higieny zatwierdzona przez właściwy organ 

lokalny, 
18. Kasyna, salony gier, zakłady bukmacherskie i podobne firmy, 
19. Parki rozrywki rozrywki, pod warunkiem, że istnieje koncepcja higieny zatwierdzona 

przez właściwy organ lokalny.  
(3) Uprawianie sportu przez sportowców,  

1. istnieje umowa o pracę dla sportowców, która zobowiązuje ich do uprawiania sportu za 
opłatą i która służy głównie zapewnieniu ich utrzymania lub 

2. sportowcy należą do federacji federalnej (skład olimpijski, skład perspektywiczny, skład 
juniorski 2) Niemieckiej Konfederacji Sportów Olimpijskich lub najwyższej drużyny 
Niemieckiego Związku Sportów Niepełnosprawnych, 

na obiektach sportowych i na ich terenie jest dozwolone, jeżeli przestrzegane są przepisy 
dotyczące higieny określone w ogólnym dekrecie ministerstwa spraw społecznych i spójności 
społecznej. Dotyczy to również przygotowania i przeprowadzania zawodów dla sportowców 
zgodnie ze zdaniem 1 numer 1. 



§ 7 
Restauracje, stołówki i kawiarnie uniwersyteckie 

(1) Działalność placówek gastronomicznych jest dozwolona. 
(2) W przypadku stołówek i stołówek uniwersyteckich do stołówek mają zastosowanie 

przepisy dekretu generalnego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej.  
(3) W przypadku ust. 1 i 2 należy przestrzegać przepisów § 6 ust. 1. 

§ 8 
Hotele i obiekty noclegowe 

Prowadzenie hoteli i zakwaterowania, a także korzystanie z apartamentów i domów 
wakacyjnych oraz miejsc parkingowych i przyczep kempingowych itp. jest dozwolone pod 
warunkiem przestrzegania przepisów § 6 ust. 1. 

§ 9 
Sklepy i firmy 

(1) Prowadzenie sklepów detalicznych i hurtowych jest dozwolone. Prowadzenie 
centrów handlowych jest dozwolone pod warunkiem, że kierownictwo przedstawi koncepcję, 
za pomocą której można kierować przepływem odwiedzających i przestrzegać przepisów 
dotyczących odległości. Na miejscu należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 
przestrzeganie zasad. 

(2) Otwarcie sklepów jest dozwolone tylko wtedy, gdy 
1. personel, o ile nie zostały podjęte inne środki ochronne, i klienci noszą na okrycie ust i 

nosa podczas pobytu w sklepie, § 1 ust. 2 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio, 
2. maksymalna liczba klientów w sklepie jest ograniczona do jednego klienta na 20 metrów 

kwadratowych powierzchni handlowej poprzez odpowiednie zarządzanie klientami, 

§ 10 
Firmy usługowe 

(1) Świadczenie usług z bezpośrednim kontaktem fizycznym, z wyjątkiem koniecznego 
leczenia, jest zabronione.  

(2) W odróżnieniu od ust. 1, usługi świadczone przez fryzjerów i powiązanych 
usługodawców mogą być świadczone przez odpowiedzialne instytucje ubezpieczenia od 
wypadków, z uwzględnieniem przepisów higienicznych określonych przez Ministerstwo 
Spraw Społecznych i Spójności Społecznej na podstawie dekretu ogólnego i SARS Normy 
bezpieczeństwa pracy CoV-2 Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych oraz, w 
stosownych przypadkach, specyfikacje branżowe. Bezpośrednie usługi są dozwolone tylko 
wtedy, gdy istnieją specyfikacje sektorowe, które zawierają odpowiednie przepisy mające na 
celu ochronę klientów i pracowników i które zostały zainicjowane przez przedsiębiorcę. 

§ 11 
Ograniczenia dotyczące odwiedzin 

(1) Zabronione jest odwiedzanie  
1. Domy starców i domy opieki, z wyjątkiem odwiedzania bliskich krewnych lub osób 

mieszkających w pobliżu domu w celu opieki nad umarłymi, w tym duszpasterstwa, 



2. Instytucje i społeczności ambulatoryjne oraz grupy osób niepełnosprawnych objęte 
zakresem zastosowania zgodnie z § 2 Saksońskiej Ustawy o opiece i mieszkalnictwie z 
dnia 12 lipca 2012 r. (SächsGVBl.P. 397), ostatnio zmienionej ustawą z czerwca 6, 2019 
(SächsGVBl.P. 466) został zmieniony, zarejestrowany,  

3. Szpitale, a także placówki profilaktyczne i rehabilitacyjne, w których świadczona jest 
opieka medyczna porównywalna do opieki szpitalnej (placówki zgodnie z § 23 ust. 3 
zdanie 1 nr 1 i 3 ustawy o ochronie przed infekcjami z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. L p. 
1045), ostatnio na mocy art. 1–3 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (Federalny dziennik 
ustaw, s. 587) został zmieniony), 

4. Szpitalne ośrodki opieki nad dziećmi i młodzieżą wymagające zatwierdzenia zgodnie z § 
13 podsekcja 3 zdanie 1, sekcja 19 podsekcja 1 zdanie 1, sekcja 34 zdanie 1, sekcja 35, 
sekcja 35a podsekcja 2 numery 3 i 4, sekcja 42 podsekcja 1 zdanie 2 i sekcja 42a ust. 1 
ósmej księgi kodeksu społecznego, a także mieszkania, w których dzieciom i młodzieży 
udzielana jest pomoc integracyjna. 
(2) Rozprawy sądowe mogą odbywać się w każdym z obiektów wymienionych w ust. 1. 

Obejmuje to prawo do obecności asystentów i opiekunów procesowych, a także innych stron 
zaangażowanych w proces. 

(3) Obowiązkowe kontakty na miejscu przez pracowników urzędu ds. Młodzieży, w tym 
ogólną służbę socjalną, opiekunów, prawników, notariuszy, opiekunów procesowych i 
doradców prawnych, a także opiekunów prawnych w zakresie opieki osobistej oraz rodziców 
z wizytą i prawo dostępu. Ponadto dozwolone są wizyty w celach duszpasterskich. Wizyta 
musi być wcześniej skoordynowana z zarządem obiektu; zarząd obiektu może uzależnić 
przyjęcie od spełnienia określonych warunków. W przypadku podejrzanych przypadków 
zasadniczo odmawia się dostępu zgodnie z wymogami RKI (Instytutu Roberta Kocha).  
Ponadto wizyty bliskich krewnych na oddziałach opieki macierzyńskiej, pediatrycznej, 
młodzieżowej i paliatywnej, a także w hospicjach i w celu pomocy umierającym są wyłączone 
z ust. 1 pkt 3. Wizyty określonej osoby u pacjentów na oddziałach somatycznych i 
psychosomatycznych w szpitalach i placówkach rehabilitacyjnych są również wykluczone, 
jeśli oczekuje się, że pacjent pozostanie w placówce przez co najmniej 21 dni i nie ma 
aktywnej infekcji SARS-Cov-2 w placówce. Zwolnione są również wizyty bliskich krewnych 
lub określonej osoby u pacjentów leczonych zgodnie z sekcją 1906 niemieckiego kodeksu 
cywilnego w wersji opublikowanej 2 stycznia 2002 r. (BGBl. Ja p. 42, 2909; 2003 I p. 738), 
ostatnio zmieniony zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 19 marca 2020 r. (BGBl. I S. 541) został 
zmieniony lub § 10 Saksońskiej Ustawy o zdrowiu psychicznym w wersji ogłoszenia z 10 
października 2007 r. (SächsGVBl. P. 422), ostatnio zmienionej art. 8 ustawy z dnia 22 
sierpnia 2019 r. (SächsGVBl. S. 663). 

(4) Zakłady, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, zwracają szczególną uwagę na 
zachowanie wymagane w celu utrzymania higieny. Wejście do wyżej wymienionych obiektów 
w celach terapeutycznych lub medycznych, a także w celu zastosowania środków 
konstrukcyjnych w budynku, które nie mogą zostać odroczone, lub w celach napraw nie jest 
uważane za wizytę w rozumieniu niniejszego przepisu. 

(5) Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej może, na mocy ogólnego 
dekretu, zezwolić na wyjątki od zakazu wizyt zgodnie z ust. 1 i wydać przepisy dotyczące 
higieny. Odpowiedzialne dystrykty administracyjne i niezależne miasta mogą wprowadzać 
wyjątki w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Społecznych i Spójności Społecznej, nawet 
w szczególnych przypadkach, o ile jest to uzasadnione prawem ochrony przed infekcjami. 

§ 12 
Środki wzmacniające 

(1) Okręgi administracyjne i niezależne miasta muszą podjąć środki w celu 
ograniczenia występowania infekcji, przynajmniej gdy 50 potwierdzonych nowych infekcji na 



100 000 mieszkańców wystąpi w ciągu siedmiu dni (obszary o podwyższonym ryzyku 
infekcji). W przypadku określonego, przestrzennie ograniczonego wzrostu liczby infekcji 
(Hotspot), odpowiednio ograniczone środki są wystarczające. Przestrzeganie ustawy o 
ochronie przed infekcjami pozostaje nienaruszone. 

(2) W przypadku obszarów o podwyższonym ryzyku infekcji, które rozciągają się na 
więcej niż jedno hrabstwo lub miasto, Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności 
Społecznej może określić środki obciążające na podstawie ogólnego dekretu. 

§ 13 
Pomoc w egzekwowaniu prawa, przestępstwa administracyjne 

(1) Organy odpowiedzialne zgodnie z § 1 ust. 1 ust. 1 rozporządzenia samorządu 
Saksonii i Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Państwa Saksonii za uregulowanie 
obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przed infekcjami oraz o zwrot kosztów 
szczepień i innych działań profilaktycznych, 
1. przestrzegają niniejszego rozporządzenia, 
2. zadania i uprawnienia wykonywane przez najwyższy państwowy organ ds. zdrowia 

zgodnie z sekcją 1 ust. 1 zdanie 3 rozporządzenia Saksońskiego Rządu Państwowego i 
Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej w celu 
uregulowania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie przed infekcjami i zwrot 
kosztów szczepień i innych środków profilaktycznych w pilnych przypadkach oraz 

3. środki podjęte przez najwyższy państwowy organ ds. zdrowia zgodnie z § 1 ust. 2 
rozporządzenia rządu Saksonii i Ministerstwa Spójności Społecznej i Saksońskiego 
Ministerstwa Spójności w celu uregulowania obowiązków wynikających z ustawy o 
ochronie przed infekcjami oraz zwrotu kosztów szczepień i inne środki profilaktyczne 

dane techniczne. Należy przestrzegać zasady proporcjonalności. Możesz poprosić lokalne 
władze policyjne o pomoc w egzekwowaniu prawa. Obowiązki w zakresie egzekwowania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z saksońskim rozporządzeniem 
dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy pozostają nienaruszone. 

(2) Kto narusza prawo w rozumieniu art. 73 ust. 1a nr 24 If 
1. umyślnie sprzecznie z § 2 ust. 1 nie zachowuje minimalnej odległości lub narusza § 2 

ust. 2, 
2. niedbałe lub umyślnie, 

a) prowadzi lub uczestniczy w imprezie lub innym zgromadzeniu sprzecznym z § 4 ust. 
1, 

b) prowadzi obiekty lub podróżuje autokarem niezgodnie z sekcją 6 ust. 1, 
c) odwiedza jedno z wymienionych obiektów wbrew § 4 ust. 1, 
d) zgodnie z § 10 otwiera firmę z bezpośrednim kontaktem fizycznym, 
e) wchodzi do instytucji sprzecznej z sekcją 11 ust. 1. 

§ 14 
Wejście w życie i wygaśnięcie 

(1) Z zastrzeżeniem zdania 2 niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 
maja 2020 r. Sekcja 4 ust. 2 numery 7 i 9 oraz sekcja 6 ust. 2 numery 1 i 8 wchodzą w życie 
18 maja 2020 r. 

(2) § 5 wygasa z dniem 31 sierpnia 2020 r. Ponadto niniejsze rozporządzenie wygaśnie 
w dniu 5 czerwca 2020 r. 



(3) Saksońskie rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem z dnia 30 
kwietnia 2020 r. (SächsGVBl. Str. 186), z zastrzeżeniem zdania 2, wygasa 14 maja 2020 r. § 
3 ust. 2 numery 5 i 7 oraz § 5 ust. 2 numery 1 i 6 wygasną 17 maja 2020 r. 
Drezno, 12 maja 2020 r. 

M i n i s t e r  s t a n u  d s .  s p o ł e c z n y c h  
i  s p ó j n o ś c i  s p o ł e c z n e j  
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