
Předpis 
Oznámení Saského státního ministerstva 

sociálních věcí a sociální soudržnosti 
o karanténních opatřeních pro příchozí a vracející se cestující v boji 

proti koronaviru 
(Saské nařízení o karanténě v souvislosti s koronavirem - 

SächsCoronaQuarVO) 
12. června 2020 

Na základě § 32 věty 1 ve spojení s § 28 až 30 odst. 1 věta 2 a 
zákonem o ochraně před infekcemi ze dne 20. července 2000 (BGBl. I str. 1045), jehož § 28 

byl naposledy pozměněn článkem 1 číslem 6 zákona ze dne 27. března 2020 (BGBl. I str. 
587), § 29 naposledy pozměněn 

prostřednictvím článku 41 číslo 7 zákona ze dne 8. července 2016 (BGBl. I str. 1594) a § 30 
naposledy pozměněn 

prostřednictvím článku 1 číslo 18 zákona ze dne 19. května 2020 (BGBl. s. 1018), Saské státní 
ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti vyhlašuje: 

 

§ 1 
Domácí karanténa pro příchozí a vracející se cestující; 

pozorování 
(1) Osoby, které vstupují do Svobodného státu Sasko ze zahraničí a pobývali v rizikové 

oblasti v souladu s odstavcem 4 kdykoli v období 14 dnů před vstupem, jsou povinny jít rovnou 
domů nebo na jiné vhodné místo ihned po vstupu do Německa, zajistit si tam ubytování a 
pobývat tam nepřetržitě po dobu 14 dnů po jejich vstupu. To platí také pro osoby, které 
vstoupily poprvé do jiného státu ve Spolkové republice Německo. Během tohoto období není 
osobám uvedeným v odstavci 1 věty 1 povoleno přijímat návštěvy od osob, které nepatří do 
jejich domácnosti. 

(2) Osoby, na které se vztahuje odstavec 1, jsou povinny neprodleně kontaktovat 
zdravotnický orgán, který je za ně odpovídá, a upozornit na existenci povinností podle 
odstavce 1. Jste také povinni neprodleně informovat příslušný zdravotnický orgán, pokud se 
objeví příznaky, které naznačují nemoc COVID-19 ve smyslu současných kritérií Institutu 
Roberta Kocha. 

(3) Po dobu izolace jsou osoby, na které se vztahuje odstavec 1, předmětem pozorování 
příslušným zdravotnickým orgánem. 

(4) Rizikovou oblastí ve smyslu odstavce 1 je stát nebo region mimo Spolkovou republiku 
Německo, u kterého existuje zvýšené riziko infekce koronavirem SARS-CoV-2 v době vstupu 
do Spolkové republiky Německo. Riziková oblast je klasifikována Spolkovým ministerstvem 
zdravotnictví, Spolkovým ministerstvem zahraničních věcí a Spolkovým ministerstvem vnitra, 
výstavby a domova a je publikována Institutem Roberta Kocha. 

 

§ 2 
Žádná činnost 

Osoby ve smyslu § 1 pododdílu 1, které mají bydliště mimo Svobodný stát Sasko a 
podléhají požadavku na odloučení, nesmějí ve Svobodném státě Sasko vykonávat žádnou 
profesionální činnost ve lhůtě stanovené v § 1 pododdíle 1 větě 1. 



§3 
Výjimky z domácí karantény 

(1) § 1 se nevztahuje na osoby, které vstupují do Spolkové republiky Německo nebo do 
Svobodného státu Sasko pouze pro účely tranzitu; tyto osoby musí opustit území Svobodného 
státu Sasko přímo. Zde je povolen nezbytný tranzit přes území Svobodného státu Sasko. 

(2) Oddíl 1 (1) věta 1 se nevztahuje na osoby, které mají lékařské osvědčení v němčině 
nebo angličtině, které potvrzuje, že neexistuje důkaz o infekci koronavirem SARS-CoV-2 a že 
za to odpovídá odpovědná osoba. Na požádání orgánu ho neprodleně předložte. Lékařské 
osvědčení podle věty 1 musí být založeno na molekulárně biologickém testu na přítomnost 
infekce koronavirem SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě Evropské unie nebo v 
jiném státě, který zveřejnil Institut Roberta Kocha a maximálně 48 hodin před vstupem do 
Spolkové republiky Německo. Lékařské osvědčení podle věty 1 musí být uchováno po dobu 
nejméně 14 dnů po vstupu. 

(3) Výjimky lze udělit v odůvodněných případech za předpokladu, že je to odůvodněno 
po zvážení všech souvisejících záležitostí. Odstavce 1 až 2 se použijí pouze v případě, že zde 
uvedené osoby nemají žádné příznaky, které by naznačovaly chorobu COVID-19 ve smyslu 
současných kritérií Institutu Roberta Kocha. Pokud se do 14 dnů od vstupu objeví příznaky, 
které naznačují chorobu COVID-19 ve smyslu současných kritérií Institutu Roberta Kocha, 
musí tyto osoby v souladu s odstavcem 2 neprodleně informovat příslušný orgán. 

(4) Oddíl 1 se nevztahuje na osoby, které vstupují do Svobodného státu Sasko (sezónní 
pracovníci) z rizikové oblasti po dobu nejméně tří týdnů v souladu s oddílem 1 odst. 4, pokud 
jsou v místě svého bydliště a činnosti spojeni se skupinou v průběhu prvních 14 dnů a po 
příjezdu jsou přijata provozní hygienická opatření a bezpečnostní opatření k zabránění 
kontaktu mimo pracovní skupinu, která jsou srovnatelná s izolací podle § 1 odst. 1 věty 1, a 
opuštění ubytování je povoleno pouze pro výkon jejich činnosti. Zaměstnavatel oznámí 
příslušnému zdravotnickému orgánu začátek práce před zahájením práce a dokumentuje 
opatření přijatá podle věty 1. Odpovědný zdravotnický orgán musí kontrolovat dodržování 
požadavků věty 1. 

 

§ 4 
Realizace smlouvy 

Kromě zdravotnických orgánů jsou za dodržování tohoto nařízení odpovědné i místní 
policejní orgány, pokud není možné státního zdravotního orgánu dosáhnout nebo nemůže 
jednat včas. V těchto případech musí místní policejní orgány neprodleně informovat 
odpovědná zdravotnické orgány o přijatých opatřeních. 

 

§ 5 
Nařízení o pokutách 

Každý, kdo jedná úmyslně nebo z nedbalosti, jedná v souladu s § 73 odst. 1a bod 24 
zákona o ochraně před infekcemi 
1. neizoluje se v rozporu s § 1 odst. 1 větou 1, 
2. v rozporu s § 1 odst. 1 větou 1 nejde přímo do svého bytu nebo jiného vhodného 

ubytování, 



3. přijímá návštěvu v rozporu s § 1 odst. 1 větou 3, 
4. v rozporu s § 1 odst. 2 doložkou 1 a doložkou 2 se nekontaktoval s příslušným 

zdravotnickým orgánem nebo se s ním nekontaktoval včas 

5. vykonává profesionální činnost v rozporu s § 2, 
6. v rozporu s § 3 odst. 1 větou 1 podvětou 2 neopustí Svobodný stát Sasko přímo, 
7. v rozporu s § 3 odst. 2 doložkou 1 nepředloží na žádost příslušnému zdravotnickému 

orgánu výsledek zkoušky 
8. v rozporu s § 3 odst. 3 větou 3 neinformoval příslušný zdravotnický orgán nebo ho 

neinformoval včas nebo 
9. v rozporu s § 3 odst. 4 větou 2 nebyl příslušný zdravotnický orgán informován. 

 

§ 6 
Účinek 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. června 2020. 
 
 
Drážďany, 12. června 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Státní ministryně sociálních věcí 
 a sociální soudržnosti Petra Köpping 
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