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Dekret ogólny 

Wdrożenie środków Ustawy o Ochronie 

przed Infekcjami podczas Pandemii Korony 

Regulacja wymagań higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona 
wirusa 

Komunikat Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Społecznej 

z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. 15-5422 / 22 

Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej w Saksonii na podstawie § 28 ust. 1 

zdanie 1 Ustawy o Ochronie przed Infekcjami (IfSG) z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl I s. 1045), 

ostatnio zmienionej przez art. 2 ustawy z dnia 19 maja 2020 r. (BGBl I s. 1018), co następuje 

Dekret ogólny 

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się korona wirusa podczas stopniowego złagodzenia 

środków przyjętych podczas pandemii koronowej, obowiązują następujące przepisy: 

I. Zabezpieczenia ogólne 

1. Podstawowe założenia 

• Wszystkie reguły i zasady obowiązujące obecnie w przestrzeni publicznej muszą, w miarę 

możliwości, być wdrażane również w instytucjach. Odniesiono się do Rozporządzenia 

Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Saksonii w sprawie ochrony przed korona 

wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19 („Corona-Schutz-Verordnung” - SächsCoronaSchVO) w 

wersji z dnia 14 lipca 2020 r. 

• Tylko osoby, które nie są podejrzane o COVID-19, mogą odwiedzać lub korzystać z 

zakładów, obiektów lub usług. 

• Etykieta kaszlu i kichania musi być przestrzegana i utrzymywana. 

• Poza SächsCoronaSchVO zdecydowanie zaleca się zakładanie zakrywek na usta i nos w 

zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie można zachować minimalnej odległości 1,5 metra. 

   Znaczniki odległości na podłodze mogą być pomocne w orientacji. W razie potrzeby, 

zasady dotyczące odległości powinny być również wywieszone przed budynkiem. 

• Należy unikać wąskich obszarów i w razie potrzeby przeprojektować. Należy podjąć 

środki dla bezpośrednich gości. 

• Orkiestry, chóry i zespoły śpiewające powinny przestrzegać zasad higieny obowiązujących 

w szkołach muzycznych w Punkcie II. 4. w utrzymaniu większych minimalnych odległości. 

• Znaki / plakaty powinny jasno i zwięźle przedstawiać wszystkie wymagania higieniczne 

obowiązujące w danym miejscu, w razie potrzeby za pomocą piktogramów. 

• Należy podjąć środki, aby wszystkie osoby mogły umyć lub zdezynfekować ręce po wejściu 

do miejsc, o których mowa w Sekcji II. 
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• Preferowane jest częste mycie rąk i jeśli potrzebna, dezynfekcja, niż noszenie 

jednorazowych rękawiczek. 

• Należy zapewnić możliwości dobrowolnej rejestracji gości i odwiedzających, aby ułatwić 

śledzenie kontaktów. 

• Zalecana jest płatność bezgotówkowa; należy unikać dalszych interaktywnych działań z 

dodatkowymi kontaktami (obsługa klawiszy, ekrany dotykowe itp.). 

• Używane pomieszczenia muszą być często dokładnie wentylowane. 

• Preferowane powinny być pobyty i zajęcia na świeżym powietrzu nad ograniczonymi 

przestrzeniami. 

- Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań higieny i kontroli 

zakażeń. 

• 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 § 4 ust. 2 SächsCoronaSchVO koncepcje higieny, które należy opracować, 

powinny opierać się na aktualnych istniejących koncepcjach sektorowych lub branżowych. 

• Obiekty i firmy zgodnie z § 4 ust. 4 SächsCoronaSchVO muszą mieć zatwierdzone 

koncepcje przez właściwe władze lokalne. 

• Zdecydowanie zaleca się korzystanie z aplikacji do śledzenia koronawirusa (Corona-Warn-App). 

 

 
2. Klimatyzatory, systemy wentylacji pomieszczeń 

• Ponieważ korzystanie z pomieszczeń nie może uniknąć zawirowania powietrza, zasady 

dotyczące odległości i środki higieny pozostają niezmienione przez koncepcję wentylacji 

pomieszczenia. 

• Wentylacja w obszarach o szczególnych wymaganiach medycznych 

W przypadku systemów wentylacyjnych w obszarach o szczególnych wymaganiach 

medycznych, np. rodziców będących na intensywnej terapii, należy przestrzegać wymagań 

dotyczących przepływu zgodnie z obowiązującymi normami lub zaleceniami (np. Niemieckie 

Towarzystwo Higieny Szpitalnej) dla systemów wentylacyjnych w placówkach medycznych. 

• Wentylacja w obszarach bez specjalnych wymagań medycznych 

W przypadku innych pomieszczeń w sektorze medycznym i opieki nie zostaną nałożone 

żadne dodatkowe wymagania dotyczące środków wentylacyjnych w związku z pandemią. 

Wentylacja wymuszona nie jest wymagana w przypadku pomieszczeń dla pacjentów z 

COVID-19. Istniejąca wentylacja nie musi być wyłączona. 

Ponieważ eksperci (np. Komisja VDI ds.Zapobiegania Zanieczyszczeniom Powietrza) 

obecnie szacują, że prawdopodobieństwo przenoszenia SARS-CoV-2 przez systemy 

klimatyzacji (HVAC) w restauracjach, sklepach itp. Jest bardzo niskie, systemy klimatyzacji 

nie są wymagane 
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by były wyłączone. Obowiązują wymagania wytycznej VDI 6022; konserwacja musi być 

przeprowadzana regularnie. W centralach wentylacyjnych, które używają powietrze 

zewnętrzne 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 obciażeń wirusa. 
 

 

II. Przepisy szczególne 

Wprowadzono następujące specjalne przepisy: 

1. Zasady higieny dotyczące dystrybucji żywności do bezpośredniego spożycia i 

gastronomii, hoteli i zakwaterowania 

• Dla wszystkich obiektów należy opracować i wdrożyć koncepcję higieny i ochrony przed 

infekcjami. Obowiązkowe jest uwzględnienie postanowień tego ogólnego dekretu. 

Odpowiednie placówki muszą przestrzegać wszelkich dodatkowych lub odmiennych 

postanowień dekretu ogólnego, regulujących funkcjonowanie placówek opieki dziennej i 

szkół. W przypadku gastronomii obowiązują również aktualne koncepcje i standardy 

branżowe. 

• W koncepcjach higienicznych obiektów należy poczynić postanowienia dotyczące zakrycia 

ust i nosa dla personelu będącego w kontakcie z klientem. Podczas bezpośredniego 

kontaktu z klientem zdecydowanie zaleca się zakładanie zakrycia na usta i nos, jeśli nie są 

możliwe żadne inne środki ochronne. 

• Przedsiębiorstwa gastronomiczne, hotele i obiekty noclegowe muszą informować gości w 

strefie wejściowej za pomocą tablic informacyjnych lub piktogramów o zasadach higieny 

zgodnie z koncepcją higieny i ochrony przed infekcjami. 

• Pomiędzy zajętymi stołami należy zachować odległość co najmniej 1,5 metra. 

• 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 nie wolno wyjmować sztućców. Muszą one zostać wydane przez obsługę. 

      Punkty wyjmowania tac i zastawy stołowej, a także potrawy oferowane w formie bufetu, 

muszą być chronione przed kichaniem i kaszlem przez klientów. Podczas przyjmowania 

jedzenia na stanowisku samoobsługowym należy używać szczypiec lub podobnych środków 

pomocniczych. Szczypce lub podobne środki należy regularnie czyścić i dezynfekować. 

Zgodność z zasadami higieny dla bufetów musi być monitorowana przez personel 

serwisowy. Należy unikać tworzenia kolejek. 

• Podczas obchodzenia się z żywnością w tych obiektach, należy przestrzegać ogólnych 

zasad higieny żywności podczas przygotowywania, wydawania i transportu żywności oraz 

codziennej higieny. Należy zapewnić regularne mycie rąk. 

• Dozowniki środków dezynfekujących muszą być ustawione w strefie wejściowej do jadalni, 

w jadalniach na zewnątrz i w toaletach. 
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• Płatności bezgotówkowe są zalecane ze względów higienicznych. 

• Osobom podejrzanym o posiadanie COVID-19 lub pozytywnego wykrycia koronawirusa 

zabrania się pracy w wyżej wymienionych obiektach. Po pozytywnym wykryciu koronawirusa, 

przed wznowieniem pracy należy przejść kwarantannę trwającą co najmniej 14 dni i nie 

posiadać objawów przez co najmniej 48 godzin. Pozostałe zakazy odnośnie działalności i 

zatrudnienia zgodnie z IfSG pozostają niezmienione. 

• W pokojach zabaw lub miejscach zabaw dla dzieci w placówkach gastronomicznych, należy 

zwrócić uwagę na minimalną odległość między dziećmi z różnych gospodarstw domowych. 

Należy umyć ręce po ich użyciu. Powinny być dostępne tylko zabawki łatwe do czyszczenia. 

• Palenie sziszy w gastronomii i podobnych placówkach jest dozwolone pod warunkiem, że 

zapewniona jest jedna szisza / fajka wodna na osobę (z wyjątkiem osób należących do 

gospodarstwa domowego), stosowane są jednorazowe węże i ustniki, przygotowanie sziszy 

w rękawiczkach i zakrytych ustach, stosowane są pokrycia i każda szisza jest dokładnie 

czyszczona i dezynfekowana po użyciu. Obejmuje to również czyszczenie szklanego 

korpusu detergentem dezynfekującym. Po czyszczeniu szklany korpus musi być całkowicie 

wysuszony. Szkło można napełnić wodą ponownie tylko bezpośrednio przed następnym 

użyciem. 

• Zakłady gastronomiczne, hotele i obiekty noclegowe nie mogą organizować imprez 

tanecznych. 

• Personel musi zostać przeszkolony i poinstruowany w zakresie przestrzegania zasad 

higieny podczas pandemii koronowej. 

• Zajmowanie sypialni jest dopuszczalne tylko w rozumieniu § 2 ust. 2 SächsCoronaSchVO. 

Nie dotyczy to obiektów noclegowych przeznaczonych na rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze 

stałymi, powtarzającymi się grupami w rozumieniu SächsCoronaSchVO § 2 (5) zdanie 3. 

• Przy zakwaterowaniu w kwaterach zbiorowych należy zapewnić zgodność z normami 

bezpieczeństwa pracy SARS-CoV-2 opublikowanymi przez Federalne Ministerstwo Pracy i 

Spraw Socjalnych. Jeżeli jednak miejsca w pomieszczeniu muszą być wykorzystywane przez 

różne osoby, np. części wspólne, pomieszczenia sanitarne i kuchnie, należy podjąć środki 

organizacyjne w celu uniknięcia kontaktu między poszczególnymi osobami, jeżeli nie można 

zagwarantować minimalnej odległości 1,5 metra. Na przykład odpowiednie są różne 

wcześniej określone czasy użytkowania. Dodatkowo należy zapewnić przerwy między 

poszczególnymi zastosowaniami, aby konsekwentnie wykluczać kontakty. Ponadto pokoje 

muszą być odpowiednio wentylowane pomiędzy użyciami. 

 

 
2. Zasady higieny dla sklepów i sklepów wszelkiego rodzaju 

• Zgodnie z § 2 ust. 5 Zdanie 1 Numer 1 i Zdanie 2 SächsCoronaSchVO, pracownicy mający 

kontakt z klientami muszą nosić zakrycia zakrywające usta i nos, jeśli nie zostały podjęte 

inne środki ochronne (np. szyby ze szkła akrylowego), a klienci muszą nosić nakrycie ust i 

nosa podczas wizyty w sklepie. 

• W strefie wejściowej należy udostępnić klientom środki dezynfekujące, a znaki powinny 

wskazywać ich użycie. Klienci powinni być powiadomieni za pomocą znaku 
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że wejście do sklepu z podejrzeniem o COVID 19 jest niedozwolone. Kasy obsługiwane 

przez pracowników mają być osłonięte osprzętem (np. szybami ze szkła akrylowego). 

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, uwzględniając indywidualne warunki, a także aktualne standardy branżowe, 

które na żądanie muszą zostać przedstawione klientom i władzom w celu kontroli. 

• Poprzez oznaczenia na podłodze należy zapewnić zgodność z minimalną odległością w 

strefie kas. O ile jest to technicznie możliwe, należy oferować i zalecać płatności 

bezgotówkowe. 

• Osoby odpowiedzialne ustalą górne limity liczby osób, które mogą przebywać w sklepie, w 

zależności od wielkości i dostępnej powierzchni sklepu 

       w celu zapewnienia odpowiedniej odległości. Kiedy ta liczba klientów zostanie osiągnięta, 

zasady wejścia zapewniają, że dozwolona liczba nie zostanie przekroczona („jeden wchodzi 

- jeden wychodzi”). 

• Osobom podejrzanym o posiadanie COVID-19 lub pozytywnego wykrycia koronawirusa 

zabrania się pracy w wyżej wymienionych obiektach. Po pozytywnym wykryciu koronawirusa, 

przed wznowieniem pracy należy przejść kwarantannę trwającą co najmniej 14 dni i nie 

posiadać objawów przez co najmniej 48 godzin. Pozostałe zakazy odnośnie działalności i 

zatrudnienia zgodnie z IfSG pozostają niezmienione. 

• Personel musi zostać przeszkolony i poinstruowany w zakresie przestrzegania zasad 

higieny podczas pandemii koronowej. 

 

 
Dodatkowe specjalne zasady higieny w handlu żywnością  

• W przypadku samoobsługi żywności sypkiej, która nie jest myta ani obrana przed 

konsumpcją, klient musi użyć szczypiec do wyjmowania lub podobnych środków 

pomocniczych lub rękawiczek jednorazowych. Szczypce lub podobne narzędzia należy 

regularnie czyścić i dezynfekować. 

 

 
3. Zasady higieny dla przedsiębiorstw, zakładów rzemieślniczych i usługowych, a 

także obiektów, publicznych środków transportu i zgromadzeń w przestrzeni 

publicznej, w tym targów 

• Operator powinien zapewnić poprzez ograniczenia dostępu i zasady organizacyjne, że 

minimalna odległość 1,5 metra może być zachowana na wszystkich obszarach. 

• Osoby odpowiedzialne ustalą górne limity liczby osób, które mogą przebywać w ośrodku, w 

oparciu o wielkość i dostępną powierzchnię obiektu, aby zapewnić wystarczającą odległość. 
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Dodatkowe specjalne zasady higieny dla fryzjerów i pokrewnych usługodawców (takich 

jak miejsca do pielęgnacji stóp, salony paznokci, salony piękności, ale także studia 

kolczyków i tatuaży oraz gabinety masażu)  

• Należy przestrzegać zasady odległości co najmniej 1,5 metra wśród klientów i pracowników 

oraz między stanowiskami pracy. Znaczniki odległości na podłodze mogą być pomocne w 

orientacji. 

• Z przyczyn fizycznych nie można zaobserwować regulacji odległości między klientem a 

odpowiednim lekarzem podczas leczenia. Dlatego podczas całego leczenia personel lub 

klient musi nosić zakrycie ust i nosa. Klienci muszą przynieść własne osłony na usta i nos. 

• Ponieważ nie można nosić zakrycia na usta i nos leczonej twarzy, personel w takich 

przypadkach musi nosić maskę FFP2 bez zaworu wydechowego i chronić oczy, np. za 

pomocą okularów ochronnych. 

• Należy podjąć organizacyjne środki ostrożności, aby wszystkie osoby myły lub 

dezynfekowały ręce natychmiast po wejściu do obiektu. Muszą być dostępne odpowiednie 

instalacje do mycia rąk (w odpowiedniej odległości między nimi), wyposażone w mydło w 

płynie i jednorazowe ręczniki do suszenia. Elektryczne suszarki do rąk są mniej odpowiednie, 

ale można je zostawić, jeśli są już zainstalowane. 

• Należy zachować rutynowe czyszczenie powierzchni i przedmiotów oraz ich częstotliwość. 

Zużyty sprzęt (nożyczki, grzebienie, maszynki do strzyżenia włosów, peleryny itp.) należy 

przetwarzać w zwykły sposób po użyciu przez klienta. Poza tym, dezynfekcja powierzchni 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. 

• Ponadto należy odnieść się do odpowiednich przepisów rozporządzenia Ministerstwa 

Spraw Społecznych kraju związkowego Sachsen w sprawie zapobiegania chorobom 

zakaźnym (Sächsische Hygiene-Verordnung - SächsHygVO) z dnia 7 kwietnia 2004 r., 

zmienionego prawnie na dzień 28 grudnia 2009 r. 

 

 
4. Zasady higieny dla szkół muzycznych 

• W zależności od wielkości obiektu i warunków przestrzennych w koncepcji należy określić 

górną granicę liczby uczniów, która umożliwia zachowanie minimalnej odległości. 

• Zajęcia powinny być organizowane w celu przestrzegania zasad minimalnego dystansu. 

Gracze na instrumentach dętych powinni zachować odległość 3 metrów od następnej osoby 

w kierunku dmuchania i 2 metry od boku do następnej osoby. W przypadku śpiewaków 

zalecana odległość do następnej osoby w kierunku śpiewu wynosi 6 metrów, a z boku 3 

metry. 
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• 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 w placówkach opieki zdrowotnej i społecznej 

• Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń Komisji ds. Higieny Szpitalnej i Zapobiegania 

Zakażeniom oraz Instytut Roberta Kocha. 

• Szpitale, placówki profilaktyczne lub rehabilitacyjne, w których świadczona jest opieka 

medyczna porównywalna do opieki świadczonej przez szpitale, wszystkie inne placówki 

opieki zdrowotnej, w tym praktyki wykonywania zawodów medycznych przez ludzi, 

ambulatoryjne usługi pielęgniarskie, pełne lub częściowe hospitalizacje w celu opieki i 

zakwaterowania osoby starsze, niepełnosprawne lub wymagające opieki, a także domy 

małoletnich muszą, zgodnie z §§ 23 lub 36 ustawy o ochronie przed infekcjami, określić 

wewnętrzne procedury higieny infekcji w planach higieny. Obejmuje to również odpowiednie 

przepisy dotyczące zapobiegania infekcji SARS-CoV-2. W przypadku obiektów zgodnie z § 6 

(1) nr 1 i nr 2 SächsCoronaSchVO, dodatkowo do § 36 ust. 1 zdanie 1 nr 2 ustawy o 

ochronie przed zakażeniami stosuje się § 3 ust. 2 nr 10 i nr 12 Saksońskiej ustawy o opiece i 

jakości mieszkań. 

  
 

 

6. Zasady higieny dotyczące opieki społecznej dla dzieci i młodzieży oraz rekolekcji 

dla rodzin, dzieci i młodzieży 

• Podmioty świadczące usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą zgodnie z §§ 11–14, § 16, § 29 

i § 32 SGB VIII muszą opracować koncepcje, które zawierają wskazówki dotyczące 

zwiedzania, odstępy i podstawowe środki higieny i są oparte na ogólnej higienie zasady tego 

ogólnego dekretu. Koncepcja musi zostać przekazana odpowiedzialnym władzom lokalnym i 

wdrożona. 

W odstępstwie od § 2 ust. 2 SächsCoronaSchVO nie ma ogólnie obowiązujących górnych 

limitów liczby osób przebywających w tym samym czasie w placówkach opieki nad dziećmi i 

młodzieżą. Górną granicę liczby osób, które mogą być od razu obecne, określają warunki 

panujące na miejscu. Należy bezwzględnie zagwarantować, że można zachować minimalną 

odległość między osobami. W stałych, powtarzających się grupach, które spotykają się nie 

tylko raz, ale kilkakrotnie iw tym samym składzie, nie trzeba przestrzegać minimalnego 

dystansu. Należy wdrożyć środki zapewniające zgodność z ochroną danych i efektywne 

wyszukiwanie danych w rozumieniu SächsCoronaSchVO § 7 ust. 1 zdanie 4 do 7. 

• W przypadku rekolekcji rodzinnych, dziecięcych i młodzieżowych należy przestrzegać 

następujących dodatkowych zasad higieny: 

Koncepcja higieny organizatora powinna zostać opracowana z uwzględnieniem koncepcji 

higieny obiektu noclegowego. Obowiązkowe jest uwzględnienie ogólnych przepisów tego 

ogólnego dekretu. Uczestnicy, w tym opiekunowie, powinni wziąć pod uwagę warunki w 

miejscu i możliwość oddzielenia grup. Działania mają być realizowane w mieszanych 

grupach. Kontakt z innymi 
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grupami lub osobami powinien być unikany. W miarę możliwości należy zachować minimalną 

odległość 1,5 metra. Jeśli rekolekcje mogą być przeprowadzane w stałych, powtarzających 

się grupach z zachowaniem zgodności z zasadami ochrony danych i efektywnego śledzenia 

danych, nie ma potrzeby zachowania minimalnej odległości w obrębie grupy. 

 

 
7. Zasady higieny dla usług nisko progowych / otwartych (np. miejsca spotkań 

seniorów, centra rodzinne, usługi dla osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie 

lub uzależnionych oraz grupy samopomocy) 

• Dla wszystkich obiektów należy opracować i wdrożyć koncepcję higieny i ochrony przed 

infekcjami. Obowiązkowe jest uwzględnienie ogólnych przepisów tego ogólnego dekretu. 

• Osoby odpowiedzialne ustalą górne limity liczby osób, które mogą przebywać w ośrodku, w 

oparciu o wielkość i dostępną powierzchnię obiektu, aby zapewnić wystarczającą odległość. 

• Właściciel musi zapewnić, w szczególności za pomocą ograniczeń dostępu i przepisów 

organizacyjnych, że można zachować minimalną odległość we wszystkich obszarach. 
 

 

8. Zasady higieny dotyczące usług integracyjnych dla osób z 

   niepełnosprawnościami  

• W przypadku częściowych usług szpitalnych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, 

takich jak całodzienna opieka / opieka wakacyjna, w ramach których świadczone są usługi 

włączające zgodnie z SGB IX, stosowane są przepisy niniejszego dekretu ogólnego i dekretu 

ogólnego regulującego funkcjonowanie żłobków i stosują się odpowiednio szkoły do walki z 

pandemią SARS-CoV-2. 

• Zarządzanie warsztatem dla osób niepełnosprawnych lub zarządzanie innym usługodawcą 

zgodnie z § 60 SGB IX ma dla mieszkańców 

a) ośrodków dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi lub psychologicznymi, 

b) ośrodki dla dorosłych niepełnosprawnych i 

   c) ambulatoryjne wspólnoty mieszkaniowe i grupy mieszkalne z osobami z 

niepełnosprawnościami, zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 Ustawy Saksońskiej o Opiece i Jakości 

mieszkań, o ile ma do nich zastosowanie część 2 Ustawy o Opiece i Jakości mieszkań, 

uzgodnić koncepcję higieny zgodnie z § 4 ust. 2 SächsCoronaSchVO z odpowiednim 

zarządem obiektu mieszkalnego dla pracowników warsztatu. W tym celu należy ustanowić 

zasady związane z powrotem do instytucji, a w szczególności dotyczące przepływu 

transportu i pracy. 

• W przypadku regularnych podróży samochodem, których celem jest przewóz osób 

niepełnosprawnych między miejscem zamieszkania a instytucją, należy odpowiednio założyć 

zakrycie na usta i nos; § 1 ust. 2 zdanie 3 do 5 SächsCoronaSchVO. Koncepcja higieny 

usługi prowadzenia pojazdu zgodnie z § 4 ust. 2 SächsCoronaSchVO musi być 

koordynowana z odpowiednimi instytucjami. 
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9. Zasady higieny dla obiektów pół stacjonarnych zgodnie z Księgą XI Niemieckiego 

Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego (SGB XI) 

Podmioty świadczące usługi opieki dziennej zgodnie z § 71 ust. 2 nr 2 2 Alternatywne SGB 

XI są zgodne z § 36 ust. 1 zdanie 1 nr 2 Ustawa o Ochronie przed Infekcjami obowiązana w 

ramach planu higieny lub niezależnej koncepcji, ustalić specyfikacje dotyczące wchodzenia i 

wychodzenia z obiektów opieki nad gośćmi. W szczególności koncepcja musi zawierać 

przepisy dotyczące środków higieny, liczby gości, opieki, czasu wizyty, transportu do obiektu 

i domu oraz identyfikowalności wszelkich łańcuchów infekcji. Obowiązkowe jest 

uwzględnienie postanowień tego ogólnego dekretu. 
 

 

10. Zasady higieny dla obiektów sportowych, fitness i studiów sportowych oraz szkół 

tańca 

• Liczba sportowców, tancerzy lub par tanecznych dozwolona w każdym przypadku zależy 

od danego sportu i musi umożliwiać zachowanie minimalnej odległości co najmniej 1,5 metra 

podczas treningu i musi być odzwierciedlona w koncepcji obiektu sportowego lub instytucji. 

• W miarę możliwości należy zachować minimalną odległość. 

       • Minimalna odległość musi być zachowana także w szatniach i pomieszczeniach 

sanitarnych. W tych warunkach można również otwierać szatnie i prysznice. Urządzenia do 

mycia rąk (w odpowiedniej odległości między nimi) muszą być wyposażone w mydło w płynie 

i jednorazowe ręczniki do suszenia. Elektryczne suszarki do rąk są mniej odpowiednie, ale 

można je zostawić, jeśli są już zainstalowane. 

• Sesje treningowe powinny być tak zaprojektowane, aby kontakt fizyczny był ograniczony do 

minimum. Podczas ćwiczeń i zawodów należy unikać dodatkowego kontaktu fizycznego 

(wspólne świętowanie celów itp.). 

• W przypadku sportów kontaktowych (sportów wymagających lub podkreślających kontakt 

fizyczny między zawodnikami) zmiana partnerów treningowych podczas treningu musi być 

zminimalizowana. 

       • Na obiektach sportowych nie ma obowiązku noszenia nakryć ust i nosa. Podczas treningu 

należy unikać wielokrotnego zakładania i zdejmowania zasłon jamy ustnej i nosa, ponieważ 

zwiększa to ryzyko infekcji. 

• W szkołach i grupach tanecznych zmiana partnerów tanecznych podczas treningu ma być 

zminimalizowana. Nauczyciele tańca i asystenci mogą tańczyć razem. Nie należy oferować 

dodatkowych zajęć dla grup ryzyka (np. zajęć tanecznych dla seniorów). 

• Sprzęt treningowy należy wyczyścić po użyciu. 

• Jeśli to możliwe, płatności należy dokonać przelewem bankowym, a licznik powinien być 

wyposażony w urządzenia ochronne (np. panele ze szkła akrylowego). 

 

 
Dodatkowe specjalne zasady higieny dla zawodów sportowych z widzami  
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• Jeśli zawody sportowe odbywają się z publicznością, minimalna odległość 1,5 metra musi 

być zachowana we wszystkich obszarach obiektu sportowego lub wydarzenia, z wyjątkiem 

między osobami zgodnie z § 2 (2) SächsCoronaSchVO. Zachowywanie dystansów 

większych niż minimalna odległość 1,5 metra jest zdecydowanie zalecane, jeśli imprezie 

towarzyszą głośne okrzyki, śpiewy itp. 

W obszarach, w których niemożność utrzymania minimalnej odległości jest częstym 

problemem (wejście, zakup jedzenia i napojów itp.), należy nosić zakrycie ust i nosa. 

W przypadku imprez w pomieszczeniach zamkniętych należy stworzyć i wdrożyć plan 

wentylacji, który zagwarantuje zwiększony dopływ świeżego powietrza przed, w trakcie i po 

imprezie. 

Należy ustanowić przepisy organizacyjne zapewniające, że w przypadku, gdy uczestnik lub 

odwiedzający później uzyska pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2, organy ochrony 

zdrowia mogą uzyskać wsparcie w zakresie zgodności z ochroną danych i efektywnego 

śledzenia danych. 

 

 
Dodatkowe specjalne zasady higieny dla organizowanych imprez tanecznych przez 

szkoły tańca i zespoły taneczne  

• Jeśli szkoły tańca i zespoły taneczne organizują imprezy taneczne, mogą one tylko 

zawierać uczestników lub członków ich kursów oraz osoby z nimi powiązane. 

• W przypadku imprez w pomieszczeniach zamkniętych należy stworzyć i wdrożyć plan 

wentylacji, który zagwarantuje zwiększony dopływ świeżego powietrza przed, w trakcie i po 

imprezie. 

• Całkowita liczba osób oraz liczba par tańczących w każdym przypadku musi umożliwiać 

przestrzeganie minimalnej odległości. 

• Należy podjąć środki organizacyjne, w tym środki skierowane do odwiedzających, w celu 

zapewnienia minimalnej odległości 1,5 metra we wszystkich obszarach, w szczególności 

przy wejściu oraz w strefach serwowania posiłków i napojów. Siedzenie przy stołach jest 

dozwolone z osobami własnymi lub z innego gospodarstwa domowego lub z maksymalnie 

dziesięcioma innymi osobami, z minimalną odległością 1,5 metra między stołami wewnątrz. 

• Należy zapewnić i wykorzystać możliwości rejestracji gości i gości, aby zapewnić, że w 

razie potrzeby możliwe będzie śledzenie kontaktów w sposób zgodny z ochroną danych. 

 

 
11. Zasady higieny w łaźniach publicznych (także gdy stanowią część hoteli i 

obiektów noclegowych) 

• Dla każdego basenu należy opracować indywidualną koncepcję higieny, w tym korzystanie 

ze zjeżdżalni, platform do nurkowania itp., w oparciu o zalecenia odpowiednich stowarzyszeń 

zawodowych, np. Pandemiczny plan kąpieli w Deutsche Gesellschaft für das Badwesen e.V. 
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• Zasady i ograniczenia dotyczące kontaktu obowiązujące zgodnie z §§ 1 i 2 

SächsCoronaSchVO obowiązują również w łaźniach publicznych. W szczególności należy 

zachować minimalną odległość 1,5 metra od innych osób. 

• Operator musi zapewnić poprzez ograniczenia dostępu i przepisy organizacyjne, żeby 

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 basenu i dostępnej przestrzeni należy ustalić górną granicę 

liczby obecnych gości kąpielowych, co pozwoli zachować minimalną odległość. 

• Zasady postępowania i wymagania higieniczne muszą być przekazywane kąpiącym się (np. 

za pomocą znaków) i należy zapewnić zgodność. 

 

 

12. Zasady higieny dla saun (również jako część hoteli i obiektów noclegowych) 

• Można eksploatować tylko suche sauny o temperaturze co najmniej 80 ° C; napary są 

niedozwolone. 

• Nie należy korzystać z łaźni parowych i saun parowych. 

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

SächsCoronaSchVO obowiązują również w saunach. 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 zachowana w swatarniach i we wszystkich innych obszarach, 

np. w miejscach odpoczynku, chłodniach, przebieralniach, pomieszczeniach sanitarnych i w 

kasie. 

• W zależności od wielkości sauny i warunków przestrzennych należy ustalić górną granicę 

liczby osób jednocześnie, aby zapewnić zachowanie minimalnej odległości. 

• Należy powiadomić gości sauny o zasadach postępowania i przepisach higienicznych 

oraz zapewnić ich przestrzeganie. 

• Dla każdego obiektu należy opracować indywidualną koncepcję higieny w oparciu o 

zalecenia odpowiednich stowarzyszeń zawodowych, np. koncepcję ochrony przed infekcją w 

publicznych saunach Deutscher Sauna-Bund e.V. 

 

 
13. Zasady higieny dotyczące podróży autokarem 

• Należy opracować i wdrożyć koncepcję higieny. Obowiązkowe jest uwzględnienie 

ogólnych przepisów tego ogólnego dekretu. 

• Należy podjąć środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie osoby dezynfekują ręce przy 

każdym wejściu do autobusu. 



. 
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• Noszenie zakrycia ust i nosa jest obowiązkowe zgodnie z § 2 7 zdanie 1 nr 2 

SächsCoronaSchVO, jeśli nie można zachować minimalnej odległości 1,5 metra. 

• Autokary muszą być często dokładnie lub na stałe wentylowane. 

 

 
14. Zasady higieny w parkach rozrywki i wesołych miasteczkach, festynach i jarmarkach 

ludowych 

• Należy opracować i wdrożyć koncepcję higieny. Obowiązkowe jest uwzględnienie ogólnych 

przepisów tego ogólnego dekretu. Koncepcja ta musi zawierać postanowienia dotyczące 

rozgraniczenia przestrzennego (np. poprzez ogrodzenie obszarów), liczby odwiedzających, 

zgodności z przepisami ochrony danych i efektywnego śledzenia danych oraz środków 

higieny. 
 
 

15. Zasady higieny imprez odbywających się w centrach konferencyjno-

kongresowych, kościołach, teatrach, teatrach muzycznych, kinach, salach 

koncertowych, salach koncertowych, operach, klubach muzycznych (bez tańca) i 

cyrkach 

• Należy opracować i wdrożyć koncepcję higieny. Obowiązkowe jest uwzględnienie 

ogólnych przepisów tego ogólnego dekretu. 

• W przypadku imprez w pomieszczeniach zamkniętych należy stworzyć i wdrożyć plan 

wentylacji, który zagwarantuje zwiększony dopływ świeżego powietrza przed, w trakcie i po 

imprezie. 

• W obszarach, w których niemożność utrzymania minimalnej odległości jest częstym 

problemem (wejście, zakup jedzenia i napojów itp.), należy nosić zakrycie ust i nosa. 

• Jeśli można zapewnić obowiązkowe, związane z miejscami siedzącymi, zgodne z ochroną 

danych i efektywne pod względem danych śledzenie kontaktów, możliwe jest zmniejszenie 

minimalnej odległości o 1,5 metra. 

 

 
III. Dalsze środki higieny pozostają zastrzeżone. 

 

 
IV. Omawiany ogólny dekret wchodzi w życie 18 kwietnia 2020 r. Obowiązuje do włącznie 

31 sierpnia 2020 r. 

 

 
Instrukcje odwoławcze 

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. 

Właściwy dla miejsca zamieszkania powoda jest Saksoński Sąd Administracyjny: 
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− Sąd administracyjny Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz, 

− Sąd Administracyjny w Dreźnie, Specjalistyczny Sąd UE, Hans-Oster-Strasse 4, 01099 Drezno, 

− Sąd Administracyjny w Lipsku, Rathenaustrasse 40, 04179 Lipsk. 

W przypadku powodów nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania w Wolnym 

Kraju Saksonii odpowiedzialny jest Sąd Administracyjny w Dreźnie, Specjalistyczny Sąd UE, 

Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drezno. 

Pozew musi wskazywać powoda, pozwanego (Wolne Państwo Saksonia) oraz przedmiot 

roszczenia i powinien zawierać konkretny wniosek. Należy przedstawić fakty i dowody na 

poparcie oraz dołączyć kopię zaskarżonej decyzji o zasięgu ogólnym. Do wniosku i 

wszystkich pism procesowych dołącza się kopie dla innych stron. 
 

 

Uwagi na temat prawa do odwołania 

− Nie przewidziano procedury składania sprzeciwu wobec aktów administracyjnych 

Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Społecznej. Składając odwołanie, 

termin na wniesienie skargi nie jest przestrzegany. 

− Wnioski o środek odwoławczy za pomocą zwykłej wiadomości e-mail nie są dopuszczalne i 

nie pociągają za sobą żadnych skutków prawnych. 

− W przypadku wniesienia pozwu w formie elektronicznej dokument elektroniczny również musi 

       być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej lub 

podpisanym przez osobę odpowiedzialną i przekazane w bezpieczny sposób zgodnie z § 

55a ust. 4 rozporządzenia o Sądzie Administracyjnym (VwGO). Dalsze wymagania 

dotyczące przesyłania dokumentu elektronicznego określono w rozdziale 2 rozporządzenia w 

sprawie ram technicznych dla elektronicznych transakcji prawnych oraz w specjalnej 

elektronicznej skrzynce pocztowej dla organów publicznych (rozporządzenie w sprawie 

elektronicznych transakcji prawnych - ERVV). 

− Zgodnie z prawem federalnym, w wyniku wniesienia pozwu przed sądami 

administracyjnymi należna jest opłata manipulacyjna. 

Drezno, 14 lipca 2020 r 

 

 
Sekretarz 

Stanu Uwe 

Gaul  

Ministerstwo Saksonii 
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dla Spraw Społecznych i Jedności Gospodarczej 


