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Nařízení 
saského Státního ministerstva pro sociální věci a sociální 

soudržnost 
o karanténních opatření pro osoby, které přicestují do země nebo 

se do ní vrátí, v souvislosti s bojem proti koronaviru 

(Saské nařízení o karanténně v souvislosti s koronavirem – SNKSK) 

ze dne čtvrtek 25. června 2020  

Na základě první věty § 32 ve spojení s první větou § 28 odst. 1, § 29 a § 30 odst. 1 a 
§ 31 zákona o ochraně před nákazou ze dne 20. července 2000 (BGBl. I s. 1045), 
přičemž znění první věty § 28 odst. 1 bylo naposledy pozměněno na základě čl. 1 bodu 6 
zákona ze dne 27. března 2020 (BGBl. I s. 587) a znění § 29 bylo naposledy pozměněno 
na základě čl. 41 bodu 7 zákona ze dne 8. července 2016 (BGBl. I s. 1594), ve spojení s 
§ 7 nařízení saské vlády a saského Státního ministerstva pro sociální věci a sociální 
soudržnost upravujícího odpovědnost na základě zákona o ochraně před nákazou v 
souvislosti s úhradou nákladů za očkování a jiná profylaktická opatření ze dne 9. ledna 
2019 (SächsGVBl. s. 83), které bylo pozměněno nařízením ze dne 13. března 2020 
(SächsGVBl. s. 82), nařizuje saské Státní ministerstvo pro sociální věci a sociální 
soudržnost následující: 

§ 1 

Domácí karanténa pro osoby, které přicestují do země nebo se do ní vrátí; 
pozorování 

(1) Osoby, které do Svobodného státu Sasko přicestují ze zahraničí a kdykoliv v 
průběhu 14 dnů před přicestováním se zdržovaly v rizikové oblasti podle odstavce 4, jsou 
povinny se neprodleně po přicestování vydat nejkratší cestou domů nebo do jiného 
vhodného ubytování a zdržovat se zde nepřetržitě po dobu 14 dnů po přicestování. To 
platí i pro osoby, které nejprve přicestovaly do jiné spolkové země Spolkové republiky 
Německo. Osoby uvedené v první větě v tomto období nesmí přijímat návštěvy osob, 
které nejsou příslušníky jejich domácnosti. 

(2) Osoby uvedené v první větě odstavce 1 jsou povinny neprodleně kontaktovat 
příslušný orgán veřejného zdraví a informovat jej o tom, že se na ně vztahují povinnosti 
podle odstavce 1. Dále jsou povinny v případě, že se objeví příznaky svědčící o 
onemocnění COVID-19 ve smyslu platných kritérií Institutu Roberta Kocha, neprodleně 
informovat příslušný orgán veřejného zdraví. 

(3) Po dobu izolace jsou osoby uvedené v první větě odstavce 1 předmětem 
pozorování příslušného orgánu veřejného zdraví. 

(4) Riziková oblast ve smyslu první věty odstavce 1 je stát nebo region mimo 
Spolkovou republiku Německo, v němž v okamžiku přicestování do Spolkové republiky 
Německo platí zvýšené riziko nákazou koronavirem SARS-CoV-2. Jako rizikovou danou 
oblast označí Spolkové ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zahraničí a Spolkové 
ministerstvo vnitra, budov a společenství, přičemž tuto informaci zveřejní Institut Roberta 
Kocha. 
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§ 2 

Zákaz činnosti 

Osoby ve smyslu § 1 odst. 1, které mají bydliště mimo Svobodný stát Sasko a 
vztahuje se zde na ně povinnost nastoupit do izolace, nesmějí v rámci období uvedeného 
v první větě § 1 odst. 1 na území Svobodného státu Sasko vykonávat pracovní činnost. 

§ 3 

Výjimky z domácí karantény 

(1) § 1 a § 2 se nepoužije pro osoby, které Spolkovou republikou Německo nebo 
Svobodným státem Sasko jen projíždí; tyto osoby jsou povinny území Svobodného státu 
Sasko nejkratší cestou opustit. 

(2) Výjimku z první věty § 1 odst. 1 představují osoby, které se prokážou lékařskou 
zprávou v německém nebo anglickém jazyce, z níž vyplývá, že na základě molekulárně-
biologického testování provedeného v členském státě Evropské unie nebo v jiném státě 
uznávaném Institutem Roberta Kocha nic nenasvědčuje tomu, že by byly nakaženy 
koronavirem SARS-CoV-2. Testování v takovém případě musí proběhnout nejpozději 48 
hodin před přicestováním do Spolkové republiky Německo. Lékařskou zprávu podle první 
věty je třeba uschovat po dobu nejméně 14 dnů po přicestování a na požádání ji 
neprodleně předložit příslušnému orgánu veřejného zdraví. I v případě předložení 
lékařské zprávy podle první věty jsou osoby podle první věty § 1 odst. 1 povinny 
neprodleně kontaktovat příslušný orgán veřejného zdraví. Orgány veřejného zdraví 
mohou tyto osoby pozorovat po dobu až 14 dnů po přicestování. 

(3) §1 a § 2 se nepoužije pro 

1. osoby, které v rámci svého povolání přepravují přes hranice osoby nebo zboží po 
silnici, po železnici, na lodi nebo letecky, 

2. osoby, které se v rámci své činnosti jakožto zaměstnanci letecké, lodní, železniční 
nebo autobusové společnosti nebo jakožto posádka letadel, lodí, vlaků a autobusů 
zdržovaly mimo území Spolkové republiky, a 

3. příslušníci ozbrojených sil a policie, kteří se vracejí z bojového nasazení nebo jiných 
podobných povinností v zahraničí do Spolkové republiky Německo. 

(4) Odstavce 1 až 3 se použijí pouze tehdy, pokud zde uvedené osoby nevykazují 
příznaky svědčící o onemocnění COVID-19 ve smyslu platných kritérií Institutu Roberta 
Kocha. Pokud se do 14 dnů po přicestování objeví příznaky svědčící o onemocnění 
COVID-19 ve smyslu platných kritérií Institutu Roberta Kocha, neprodleně informovat 
příslušný orgán veřejného zdraví, jsou osoby podle odstavce 2 a 3 povinny o této 
skutečnosti neprodleně informovat příslušný orgán veřejného zdraví. 

(5) § 1 se nepoužije pro osoby, které přicestují na území Svobodného státu Sasko 
pro účely alespoň tři týdny trvající pracovní činnosti (sezónní pracovníci) z rizikové oblasti 
podle § 1 odst. 4, pokud jsou v místě jejich ubytování a činnosti v prvních 14 dnech po 
přicestování přijata skupinová provozní hygienická opatření a pravidla pro zamezení 
kontaktu mimo pracovní skupinu, která odpovídají podmínkám izolace podle první věty § 1 
odst. 1, a osoby opouští ubytování pouze pro účely vykonávání činnosti. Zaměstnavatel 
pracovní činnost před jejím zahájením oznámí příslušnému orgánu veřejného zdraví 
a zdokumentuje přijatá opatření podle první věty. Příslušný orgán veřejného zdraví je 
povinen prověřit dodržování podmínek podle první věty. 
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(6) V odůvodněných případech může příslušný orgán veřejného zdraví povolit další 
výjimky, je-li to při zohlednění zájmů všech zainteresovaných osob ospravedlnitelné. 

(7) Orgány veřejného zdraví mohou zrušit povinnost podle § 1 odst. 1, aby příslušné 
osobě umožnily testování podle první věty odstavce 2. 

§ 4 

Provádění 

Za dodržování tohoto nařízení jsou vedle orgánů veřejného zdraví odpovědné také 
místní policejní orgány, pokud příslušný orgán veřejného zdraví není k dispozici včas 
nebo nemůže konat. Místní policejní orgány jsou v takovém případě povinny příslušný 
orgán veřejného zdraví neprodleně informovat o přijatých opatřeních. 

§ 5 

Ustanovení o pokutách 

Proti předpisům ve smyslu § 73 odst. 1a bodu 24 zákona o ochraně před nákazou 
jedná osoba, která z nedbalosti nebo úmyslně 

1. se v rozporu s první větou § 1 odst. 1 neizoluje, 

2. se v rozporu s první větou § 1 odst. 1 nevydá nejkratší cestou domů nebo do jiného 
vhodného ubytování, 

3. v rozporu se třetí větou § 1 odst. 1 přijímá návštěvy osob, které nejsou příslušníky její 
domácnosti, 

4. v rozporu s první nebo druhou větou § 1 odst. 2 nekontaktuje příslušný orgán 
veřejného zdraví nebo jej kontaktuje se zpožděním, 

5. v rozporu s § 2 vykonává pracovní činnost, 

6. v rozporu s § 3 odst. 1 nejkratší cestou neopustí Svobodný stát Sasko, 

7. v rozporu se třetí větou § 3 odst. 2 nepředloží příslušnému orgánu veřejného zdraví 
na požádání výsledek testu nebo jej předloží se zpožděním, 

8. v rozporu se čtvrtou větou § 3 odst. 2 nekontaktuje příslušný orgán veřejného zdraví 
nebo jej kontaktuje se zpožděním, 

9. v rozporu s druhou větou § 3 odst. 4 neinformuje příslušný orgán veřejného zdraví 
nebo jej informuje se zpožděním, 

10. v rozporu s druhou větou § 3 odst. 5 neinformuje příslušný orgán veřejného zdraví 
nebo jej neinformuje před zahájením pracovní činnosti. 
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§ 6 

Nabytí a pozbytí platnosti 

Toto nařízení vstupuje v platnost dne sobota 27. června 2020. Zároveň pozbývá 
platnosti saské nařízení o karanténně v souvislosti s koronavirem ze dne 12. června 2020 
(SächsGVBl. s. 270). 

Drážďany, dne čtvrtek 25. června 2020 

M i n i s t r y n ě  p r o  s o c i á l n í  v ě c i  
a  s o c i á l n í  s o u d r ž n o s t  

P e t r a  K ö p p i n g  


