
Znění ze dne 15. prosince 2020 

Nařízení 
saského Státního ministerstva pro sociální věci  

a sociální soudržnost  
o ochraně před koronavirem SARS-CoV-2 a COVID-19 

 

(Saské nařízení o ochraně před koronavirem – SNOK) 

ze dne pátek 11. prosince 2020 

(Stav k 15. prosinci 2020) 

Na základě první věty § 32 ve spojení s první a druhou větou § 28 odst. 1 a dále s § 28a 
odst. 1, první větou § 28a odst. 2 a § 28a odst. 3 zákona o ochraně před nákazou ze dne 
20. července 2000 (BGBl. I s. 1045), přičemž znění první věty § 28 odst. 1 bylo změněno 
na základě čl. 1 bodu 16 zákona ze dne 18. listopadu 2020 (BGBl. I s. 2397), znění druhé 
věty § 28 odst. 1 bylo přepracováno na základě čl. 1 bodu 6 zákona ze dne 27. března 2020 
(BGBl. I s. 587) a byl vložen § 28a odst. 1, první věta § 28a odst. 2 a §28a odst. 3 na základě 
čl. 1 bodu 17 zákona ze dne 18. listopadu 2020 (BGBl. I s. 2397), 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 

Základní zásady 

(1) Všichni jsou v souvislosti s pandemií koronaviru vyzýváni, aby omezili na nezbytné 
minimum fyzický a sociální kontakt s ostatními osobami s výjimkou příslušníků vlastní 
domácnosti. Kdykoliv je to možné, je třeba od ostatních osob udržovat odstup alespoň 1,5 
metru a dodržovat další opatření omezující riziko nákazy. Tyto zásady platí pro všechny 
oblasti života včetně pracovišť. 

(2) Důrazně se doporučuje v případě kontaktů s dalšími lidmi snižovat riziko nákazy sebe i 
druhých nad rámec ustanovení v § 3. Mezi příslušná opatření patří také pravidelná hygiena 
rukou a zamezení kontaktu rukou a obličeje. Rodiče a opatrovníci by měli zajistit, aby jejich 
děti nebo osoby svěřené do péče tato doporučení dodržovaly, pokud jsou toho schopny. V 
uzavřených prostorách je třeba pravidelně větrat. Důrazně se doporučuje používání 
aplikace Corona Warn App spolkové vlády, která slouží k lepšímu sledování kontaktů s 
infikovanými osobami. 

(3) Doporučuje se neuskutečňovat cesty, návštěvy a nákupy, zejména pokud by měly být 
spojené s překročením státní hranice Svobodného státu Sasko nebo hranice Spolkové 
republiky Německo. 

(4) Vzhledem k rozšíření infekce, které je stále masivní, se důrazně doporučuje omezit na 
absolutní minimum kontakty s ostatními během pěti až sedmi dní předcházejících vánočním 
rodinným setkáním. 
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§ 2 

Omezení kontaktu, ustanovení o odstupu 

(1) Pobývání ve veřejném i soukromém prostoru v příslušné vlastní domácnosti je přípustné 
pouze s příslušníky vlastní domácnosti, ve společnosti partnera, s osobami, k nimž danou 
osobu váže právo na péči a právo na osobní styk, a s příslušníky další domácnosti v 
celkovém maximálním počtu pěti osob. Při výpočtu přípustného počtu osob podle první věty 
se nezohledňují příslušné děti, které nedosáhly čtrnácti let věku. 

(1a) V období od 24. prosince 2020 do 26. prosince 2020 je pobyt ve veřejném i v 
soukromém prostoru v příslušné vlastní domácnosti odlišně od odstavce 1 namísto další 
domácnosti přípustný se čtyřmi osobami navíc nad rámec vlastní domácnosti s přičtením 
dětí do 14 let, z nejužšího kruhu rodiny a přátel (manželé, životní partneři a partneři v 
nemanželském soužití a příbuzní v přímé linii, sourozenci, synovci a neteře a příslušní 
členové jejich domácnosti), a to i když to bude znamenat více než dvě domácnosti nebo pět 
osob po dovršení 14. roku věku. 

 (1b) Ustanovení v odstavcích 1 a 1a neplatí pro společné formy ubytování podporující 
integraci podle § 7 odst. 1 bodů 2 a 4 a pro ubytovny pro osoby bez domova. 

(2) V zařízeních a u nabídek podle § 5 se nařizuje dodržování minimálního odstupu 1,5 
metru. Povinnost nosit pokrývku úst a nosu zůstává tímto nedotčena. 

(3) Minimální odstup 1,5 metru a odst. 1 se nepoužije v zařízeních denní péče o děti, ve 
školních budovách a na školních pozemcích, při školních akcích ani pro nabídky podle § 
32, 34, 42, 42a svazku VIII sociálního zákoníku – Péče o děti a mládež ve znění 
zveřejněném dne 11. září 2012 (BGBI. I s. 2022), které bylo naposledy změněno na základě 
čl. 3 odst. 5 zákona ze dne 9. října 2020 (BGBl. I s. 2075). Minimální odstup nebo 
alternativní ochranná opatření může stanovit všeobecné opatření Státního ministerstva pro 
sociální věci a sociální soudržnost upravující provoz zařízení denní péče o děti, škol a 
školních internátů v souvislosti s bojem proti pandemii SARS-CoV-2. První věta se obdobně 
použije pro vzdělávací zařízení a zařízení dalšího vzdělávání, která slouží k profesnímu, 
školnímu nebo akademickému vzdělávání a dalšímu vzdělávání.  

(4) Odstavec 1 se nepoužije pro setkání saské vlády a komunálních zastupitelských sborů, 
ani pro účast na jednáních na úřadech, soudech, státních zastupitelstvích nebo na jiných 
místech, která plní úkoly veřejné správy, ani pro plnění jejich termínů, pro opatření, která 
slouží ke zdravotní péči o obyvatele, pro setkání komunálních rad a jejich výborů a orgánů, 
nominační akce stran a volebních uskupení a nezbytná zasedání grémií právnických osob 
soukromého a veřejného práva, společností a spolků s úplnou nebo částečnou právní 
subjektivitou, pro podniková shromáždění a akce odborů, ani pro nařízená opatření týkající 
se potírání zvířecího moru a prevence afrického moru prasat včetně provozování lovu. 
Účast na veřejných zasedáních a jednáních musí být zajištěna dle platných předpisů.  

 

 

§ 2a 

Kostely a náboženské spolky, svatby a pohřby 

(1) § 2 odst. 1 neplatí pro setkání v kostelích a na pozemcích určených pro praktikování 
náboženství a v budovách náboženských spolků za účelem praktikování náboženství, ani 
pro svatby a pohřby v nejužším rodinném kruhu. Svateb a pohřbů se nesmí účastnit více 
než 10 osob. Nařizuje se dodržování odstupu 1,5 metru. 

(2) Kostely a náboženské spolky upravují svá setkání za účelem praktikování náboženství 
na vlastní zodpovědnost se závazným účinkem. Při setkáních v kostelech a setkáních 
náboženských spolků za účelem praktikování náboženství je třeba přizpůsobit vytvořenou 
hygienickou koncepci aktuální infekční situaci. Toho lze dosáhnout snížením počtu 
účastníků, zkrácením doby trvání setkání, nepraktikováním společného zpěvu nebo 
nabídkou online bez osobní účasti.  
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§ 2b 

Omezení vycházení 

Opouštění ubytování bez závažného důvodu je zakázáno. Závažné důvody jsou: 

1. odvrácení nebezpečí ohrožujícího zdraví, život a majetek, 

2. vykonávání pracovních činností včetně neplacených činností k zajištění péče 
ve zdravotnických a sociálních zařízeních nebo plnění ošetřovatelských úkolů, 

3. návštěvy škol a zařízení denní péče o děti, zařízení a služeb podporujících 
integraci osob s postižením, částečných lůžkových zařízení podle § 71 odst. 2 
svazku XI sociálního zákoníku, školení týkajících se boje s pandemií nebo 
neodkladných zkoušek v oblasti profesního, školního nebo akademického 
vzdělávání a dalšího vzdělávání, zařízení poskytující pečovatelské kurzy a 
kostelů a dalších míst učených k praktikování náboženství, 

4. pochůzky za účelem obstarání předmětů denní potřeby a základní péče podle 
druhé věty § 4 odst. 1 a využívání jiných služeb v okruhu 15 kilometrů od 
bydliště, ubytování nebo pracoviště nebo od nejbližšího zařízení podle druhé 
věty § 4 odst. 1;  

5. plnění nezbytného doručovacího provozu včetně zasílání dopisů a zásilkového 
obchodu, 

6. výjezdy hasičských a záchranných jednotek nebo jednotek zasahujících při 
nehodách, technické pomoci a převozu nemocných do příslušného místa, kde 
je vyžadován jejich zásah,  

7. využívání lékařské, psychosociální a veterinární péče a lékařsko-pedagogické 
podpory podle § 46 svazku IX sociálního zákoníku ze dne 23. prosince 2016 
(BGBl. I s. 3234), které bylo naposledy změněno na základě čl. 3 odst. 6 zákona 
ze dne 9. října 2020 (BGBl. I s. 2075) a návštěva lékařů a zdravotnických 
pracovníků, pokud je to zapotřebí z lékařského pohledu nebo v rámci nezbytné 
duchovní péče, 

8. návštěvy manželů a životních partnerů a partnerů v soužití, osob, které 
potřebují pomoc, nemocných nebo osob s omezením a využívání práva na péči 
a styk v příslušné soukromé oblasti a návštěvy ve smyslu § 7 odst. 1, 

9. účast na setkáních státní vlády a komunálních zastupitelských sborů a účast na 
jednáních na úřadech, soudech, státních zastupitelstvích nebo na jiných 
místech, která plní úkoly veřejné správy, kam patří i účast na veřejných 
soudních stáních, nahlížení do podkladů, které mají být vyloženy nebo 
zaznamenány podle platných předpisů, setkání komunálních rad a jejich výborů 
a orgánů a opatření, která slouží zajištění zdravotní péče o obyvatelstvo a 
plnění souvisejících povinností. Účast na veřejných zasedáních a jednáních 
musí být zajištěna dle platných předpisů; 

10. účast na nezbytných zasedáních grémií právnických osob soukromého a 
veřejného práva, společností a spolků s úplnou nebo částečnou právní 
subjektivitou, na podnikových shromážděních a akcích odborů, jakož i na 
nominačních akcích stran a setkáních voličů, 

11. uskutečnění neodkladných jednání společně s osobou z jiné domácnosti u 
soudních vykonavatelů, právních zástupců, notářů, daňových poradců, 
účetních znalců, správců konkurzní podstaty, zaměstnanci pohřební služby a 
za účelem zákonného zastupování,  

12. setkání a návštěvy podle § 2 odst. 1, 1a a 1b, 

13. doprovod osob, které potřebují podporu, a mladistvých, 

14. účast na svatbách podle § 2a odst. 1,  
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15. doprovázení umírajících v nejužším rodinném kruhu a účast na pohřbech podle 
§ 2a odst. 1,  

16. sport a pohyb ve volné přírodě v okruhu 15 kilometrů od bydliště nebo ubytování 
a návštěvy vlastních nebo pronajatých zahrádek a pozemků za dodržení 
omezení kontaktu podle § 2 odst. 1 a 1a, 

17. bezpodmínečně nutná ošetření zvířat, 

18. účast na shromážděních podle opatření § 9, 

19. návštěva zařízení a nabídek, jejichž provoz není zakázán podle tohoto nařízení 
ani podle všeobecné vyhlášky příslušného místního úřadu a které nejsou 
vyjmenovány v bodech 1 až 18. 

 

 

 

§ 2c 

Zákaz vycházení 

(1) Ve Svobodném státě Sasko platí mezi 22:00 hod. a 6:00 hod. následujícího dne 
rozšířené omezení vycházení (zákaz vycházení). Opuštění místa pobytu je v této době 
přípustné pouze z následujících závažných důvodů: 

1. odvrácení nebezpečí ohrožujícího zdraví, život a majetek, 

2. lov za účelem prevence afrického moru prasat, 

3. vykonávání pracovní činnosti a funkcí komunální politiky včetně cesty, která je pro 
tento účel nezbytná pro poskytnutí nouzové péče podle § 5a, 

4. plnění nezbytného doručovacího provozu včetně zasílání dopisů a zásilkového 
obchodu, 

5. výjezdy hasičských a záchranných jednotek nebo jednotek zasahujících při 
nehodách do příslušného místa, kde je vyžadován jejich zásah,  

6. návštěvy manželů a životních partnerů a partnerů v soužití, osob, které potřebují 
pomoc, nemocných nebo osob s omezením a využívání práva na péči a styk v 
příslušné soukromé oblasti a návštěvy ve smyslu § 7 odst. 1, 

7. využívání lékařské, psychosociální a veterinární péče a návštěva lékařů a 
zdravotnických pracovníků, pokud je to zapotřebí z lékařského pohledu nebo v 
rámci nezbytné duchovní péče, 

8. doprovod osob, které potřebují podporu, a mladistvých, 

9. doprovod umírajících v nejbližším rodinném kruhu,  

10. bezpodmínečně nutná ošetření zvířat, 

11. účast na bohoslužbě ve dnech od 24. prosince 2020 do 26. prosince 2020, 

12. na Štědrý večer a  

13. o silvestrovské noci za nadstandardního dodržování omezení kontaktu a 
ustanovení o dodržování odstupu podle § 2 odst. 1, zákazu alkoholu podle § 2d a 
povinnosti nosit pokrývku úst a nosu podle § 3. 

(2) Pokud bude ve Svobodném státu Sasko po dobu pěti a více dnů v rámci sedmi dní počet 
nových případů nákazy na 100 000 obyvatel nižší než 200, může okres nebo město zákaz 
vycházení zrušit, pokud je v okrese nebo ve městě po dobu pěti a více dnů v rámci sedmi 
dní počet nových případů nákazy na 100 000 obyvatel nižší než 200 a zákaz vycházení 
není nadále pro boj s pandemií SARS-CoV-2 nezbytný. Rozhodující pro počet nových 
případů nákazy podle první věty jsou počty zveřejněné ve zprávě o aktuální situaci pro daný 
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den Institutu Roberta Kocha. Dosažení rozhodujícího počtu nových případů nákazy podle 
první věty zveřejní nejvyšší státní zdravotní úřad a příslušný místní úřad. Zrušení zákazu 
vycházení zveřejňuje příslušný místní úřad. 

 

§ 2d 

Zákaz alkoholu 

Prodej a konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti je zakázána. Prodej nápojů s 
obsahem alkoholu je dovolen pouze v uzavřených nádobách s sebou. 

 

§ 3 

Pokrývky úst a nosu 

(1) Povinnost nosit pokrývku úst a nosu ve veřejném prostoru platí při setkávání lidí. Platí 
to zejména  

1. při používání prostředků veřejné dopravy pro účely přepravy osob včetně vozidel taxi, 
zájezdových autobusů nebo pravidelné dopravní služby za účelem přepravy osob s 
postižením, osob odkázaných na péči třetího, nebo pacientů, kteří potřebují zajištění 
péče, mezi bydlištěm/obydlím a zařízeními,  

2. před vstupem do velkoobchodních i maloobchodních zařízení a obchodů i v jejich 
vnitřních prostorách, jakož i na parkovištích a v parkovacích domech, které k nim 
náleží, 

3. ve zdravotnických zařízeních podle první věty § 23 odst. 3 zákona o ochraně před 
nákazou jakož i zaměstnanci služeb ambulantní péče při vykonávání pečovatelské 
činnosti; výjimkou jsou ošetřovny a pacienti v ústavní péči při sezení při konzumaci jídla 
a pití a ve vlastních pokojích, 

4. při návštěvě zařízení podle § 36 odst. 1 bodu 2 zákona o ochraně před nákazou, 

5. na pracovištích a v prostorách podniků, neuplatňuje se na pracovištích, kde může být 
dodržen minimální odstup 1,5 metru, 

6. ve veřejně přístupných prostorách s pravidelným veřejným provozem: 

a) v nákupních centrech, v ubytovacích zařízeních (průchozí a společné prostory, 
jídelny až po dosažení místa) a v místech veřejné správy, 

b) v bankách, spořitelnách a pojišťovnách, 

c) v gastronomických zařízeních a před nimi včetně bufetů a kaváren, které poskytují 
jídlo a nápoje s sebou a pro rozvoz, 

d) v kostelech a prostorách náboženských spolků a před jejich vstupem s výjimkou 
přednášejících osob a rituálního přijímání pokrmů a nápojů, 

e) ve vzdělávacích zařízeních a zařízeních dalšího vzdělávání, která slouží k 
profesnímu, školnímu nebo akademickému vzdělávání a dalšímu vzdělávání a na 
jejich pozemcích s výjimkou výuky na konzervatořích a tanečních vysokých 
školách, 

7. před vstupem do škol a zařízení denní péče o děti, 

8. při pobytu ve školních budovách, na pozemcích škol, jakož i na školních akcích; toto se 
neuplatňuje, 

a) pokud je dodržován minimální odstup 1,5 metru,   

b) pro první stupeň,  

c) pro družiny, 
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d) při vyučování pro žáky druhého stupně I (5.–10. ročník) s výjimkou večerních 
středních škol, 

e) při vyučování na speciálních školách druhého stupně I i pro vyučující a další personál 
zapojený do výuky, 

f) při praktické výuce připravující na povolání na speciálních školách poskytujících 
podporu zaměřenou na kognitivní rozvoj, 

g) při inkluzivní výuce podporující děti s poruchami sluchu a řeči a 

h) při konzumací jídel a nápojů ve školní budově, 

9. pokud tak stanoví všeobecné opatření Státního ministerstva pro sociální věci a sociální 
soudržnost upravující provoz zařízení denní péče o děti, škol a školních internátů v 
souvislosti s bojem proti pandemii SARS-CoV-2, 

10. na zastávkách, nádražích, pěších zónách, na venkovních sportovištích a hřištích (s 
výjimkou dětí před dovršením desátého roku věku), na trzích a u venkovních prodejních 
stánků. To platí od 6:00 do 24:00 hod.;  

11. při setkáních podle § 2 odst. 4 s výjimkou osob, kterým bylo uděleno slovo. 

Výjimku představuje přesun bez zastavení na dopravních prostředcích a sportovní 
činnost. 

(2) Osoby s postižením a se zdravotními omezeními nemusí pokrývku úst a nosu nosit, 
pokud toho nejsou schopny. Při kontaktu s osobami s poruchou sluchu, které jsou odkázány 
na odezírání ze rtů, je možné pokrývku úst a nosu na přechodnou dobu nenasazovat. 

(3) Od této povinnosti podle odst. 1 jsou osvobozeny děti do šesti let. Druhá věta odst. 1 
body 1 až 6, 10 a 11 se nepoužijí pro zaměstnance, pokud byla přijata jiná ochranná 
opatření nebo nedochází ke kontaktu s klienty. K doložení osvobození od povinnosti podle 
odst. 1 postačí předložení lékařského potvrzení. V tomto případě nelze používání a pobyt 
podle odst. 1 odepřít z důvodů ochrany před nákazou. Osobám, které v rozporu s povinností 
stanovenou v odst. 1 nemají na sobě pokrývku úst a nosu, aniž by se na ně vztahovala 
výjimka podle druhé až čtvrté věty nebo podle odst. 2, je používání podle druhé věty odst. 
1 bodu 1 alternativy 1 a pobyt podle druhé věty odst. 1 bodu 2 až 8 a 10 zakázán. 

(4) Školy a zařízení denní péče o děti jsou oprávněna opatřit si a uchovávat listinnou nebo 
digitální kopii lékařského potvrzení, které poskytuje důkaz o osvobození od povinnosti podle 
odst. 1. Originál potvrzení může být uchován pouze se souhlasem předkládající osoby. 
Kopii nebo potvrzení je třeba ochránit před neoprávněným přístupem a po uplynutí doby, 
po kterou potvrzení platí, musí být bezodkladně vymazáno nebo zničeno, nejpozději však 
po uplynutí roku 2021. 

§ 4 

Uzavření zařízení a nabídek 

(1) Zakazuje se otevření nákupních center, maloobchodních a velkoobchodních zařízení i 
prodejen s výjimkou přípustných telefonických a online nabídek, které nabízejí výhradně 
zasílání nebo doručování. Dovoleno je pouze otevření následujících obchodů a trhů 
nabízejících předměty denní potřeby a základní péče s omezením na odpovídající sortiment 
denní potřeby a základní péče: Obchody, potřeby pro zvířata, trhy s nápoji, zásilkové služby 
a zařízení pro vyzvedávání zásilek, lékárny, drogérie, zdravotnické potřeby, poskytovatelé 
ortopedických pomůcek, pohřební služby, optiky, poskytovatelé pomůcek pro sluchově 
postižené, spořitelny a banky, pošty, čistírny, kadeřnictví, prádelny a prodejny tiskovin, 
prodej vánočních stromků, benzínové stanice, recyklační centra, autoservisy a cykloservisy 
a příslušné prodejny náhradních dílů, velkoobchod s omezením na živnostníky, lesní školky 
s vlastní produkcí a prodejem, zahradnictví a květinářství.  

(2) S výjimkou přípustných nabídek online se zakazuje provoz: 

1. Vzdělávacích zařízení a zařízení dalšího vzdělávání s výjimkou školení zaměřených na 
boj s pandemií nebo na skládání neodkladných zkoušek v oblasti profesního, školního 
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nebo akademického vzdělávání a dalšího vzdělávání a vysokých škol ve smyslu 
saského zákona o svobodě vysokých škol a saské odborné akademie (Berufsakademie 
Sachsen), 

2. integračních kurzů,  

3. autoškol, lodních škol, leteckých škol a srovnatelných zařízení a nabídek, 

4. venkovních koupališť, krytých bazénů, lázní, pokud se nejedná o rehabilitační zařízení,  

5. parních lázní, parních saun a saun, 

6. fitness center a obdobných zařízení, pokud neslouží k nezbytné lékařské péči, 

7. heren, kasin, míst výběru sázek a obdobných zařízení, 

8. sportovních zařízení včetně lyžařských vleků, zákaz a omezení osobního charakteru 
podle § 2 neplatí pro sportovní aktivity v těchto zařízeních pro sportovce,  

a) kteří mají pracovní smlouvu, na základě které jsou povinni podávat sportovní výkony 
za úplatu a jedná se o činnost, která většinově zajišťuje jejich živobytí, nebo kteří 
jsou profesionálními sportovci s licencí,  

b) kteří jsou členy spolkového kádru (olympijský kádr, kádr kandidátů na členy 
olympijského kádru, dorostenecký kádr 1) a dorosteneckého kádru 2 německého 
olympijského sportovního svazu nebo špičkového kádru německého svazu 
sportovců s postižením nebo kteří jsou v kádrech v dorosteneckém výkonnostním 
centru ve Svobodném státě Sasko a  

c) ve studijních oborech se sportovně vědeckým zaměřením, 

9. volnočasových parků, zábavních parků, botanických a zoologických zahrad, zvířecích 
parků, 

10. lidových slavností, výročních trhů, vánočních trhů, speciálních trhů, výstav podle § 65 
živnostenského řádu, 

11. diskoték, tanečních zábav, 

12. veletrhů,  

13. konferencí a kongresů, 

14. muzeí, památek, hudebních škol a hudební výuky poskytované učiteli hudby na volné 
noze, zařízení pro vzdělávání dospělých, kin, divadel, oper, koncertních síní a míst 
pořádání koncertů, hudebních divadel, klubů a hudebních klubů a odpovídajících 
zařízení pro diváky, 

15. knihoven s výjimkou výpůjčky médií a s výjimkou odborných knihoven a knihoven při 
vysokých školách, saské zemské a univerzitní knihovny a německé národní knihovny, 

16. nabídek péče o děti a mladistvé bez pedagogického působení, nabídek péče o děti a 
mladistvé podle § 11 až 14 a 16 svazku VIII sociálního zákoníku, jakož i zařízení a 
nabídek rekreace dětí a mládeže; přípustné jsou mobilní nabídky nízkoprahových 
volnočasových center pro děti a mládež, 

17. cirkusů, 

18. zařízení, akcí a vozidel, kde je nabízena prostituce, a zprostředkování prostituce, 

19. cest autobusem, 

20. cest do školy, 

21. nabídek přenocování s výjimkou přenocování z nezbytných pracovních, sociálních nebo 
lékařských důvodů včetně nezbytných přenocování podle § 2 odst. 1a, 

22. akcí, které slouží zábavě, 
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23. gastronomických provozů i barů, hospod a obdobných zařízení. Výjimku představuje 
rozvoz a vyzvedávání jídel a nápojů s sebou ke konzumaci ve vlastní domácnosti nebo 
na pracovišti a provoz kantýn a menz; 

24. podniků v oblastech služeb péče o tělo, s výjimkou nezbytných lékařských ošetření, 

25. všech ostatních institucí a zařízení, která slouží k rekreačním účelům. 

(3) Do zákazu podle odst. 1 a 2 nespadá vstup a práce provozovatelů, zaměstnanců a 
inspektorů. 

§ 5 

Zařízení, podniky a nabídky s hygienickou koncepcí a  
shromažďování kontaktních údajů 

(1) Zařízení, podniky a nabídky, které nejsou uzavřeny podle § 4 odst. 1, jsou za 
předpokladu dodržení hygienických ustanovení podle odst. 2 až 4 a shromažďování údajů 
podle odst. 6 povoleny. Vysoké školy a saská odborná akademie nesmí pořádat události s 
osobní přítomností; to se neuplatňuje především pro činnosti v laboratořích, praxi, praktické 
a umělecké části výuky a zkoušky. 

(2) Ve velkoobchodních a maloobchodních zařízeních a v obchodech s prodejní plochou 
do 800 m2 se nesmí zdržovat více než jeden zákazník na deset metrů čtverečních prodejní 
plochy. Ve velkoobchodních a maloobchodních zařízeních a v obchodech s prodejní 
plochou nad 800 m2 se smí na ploše 800 m2 zdržovat celkem nanejvýš jeden zákazník na 
deset m2 prodejní plochy a na ploše, která přesahuje 800 m2, nanejvýš jeden zákazník na 
20 m2 prodejní plochy. Pro nákupní centra se pro výpočet podle první a druhé věty použije 
příslušná celková prodejní plocha. Nákupní centra a obchody musí prostřednictvím 
vlastních nebo najatých pracovníků, kteří budou zajišťovat řízení vstupu, zabránit tomu, aby 
se ve vnitřních prostorách nákupních pasáží nebo nákupních center vytvářely zbytečné 
fronty. Přípustný maximální počet zákazníků, kteří smějí být zároveň přítomni, musí být 
viditelně oznámen v oblasti vstupu. 

(3) Je třeba zohlednit standard pracovní ochrany proti SARS-CoV-2 Spolkového 
ministerstva práce a sociálních věcí, pravidla pracovní ochrany proti SARS-CoV-2 a platné 
konkretizace poskytovatelů úrazového pojištění, resp. orgánu bezpečnosti práce a 
příslušná doporučení Institutu Roberta Kocha k ochraně před nákazou v platném znění 
nebo koncepty a doporučení profesních organizací. Dále je třeba dodržovat další ochranná 
opatření v souladu s všeobecným opatřením Státního ministerstva pro sociální věci a 
sociální soudržnost stanovujícím hygienické požadavky pro zabránění šíření koronaviru a 
s všeobecným opatřením Státního ministerstva pro sociální věci a sociální soudržnost 
upravujícím provoz zařízení denní péče o děti, škol a školních internátů v souvislosti s 
bojem proti pandemii SARS-CoV-2. 

(4) Na základě doporučení a předpisů uvedených v odst. 2 a 3 je třeba vytvořit a realizovat 
vlastní písemnou hygienickou koncepci. Musí zde být zejména obsažena ustanovení o 
dodržování odstupu od ostatních osob a další hygienická opatření. Hygienická koncepce 
uvádí kontaktní osobu na pracovišti odpovědnou za dodržování a realizaci hygienické 
koncepce, platných omezení kontaktu a ustanovení o dodržování odstupu, jakož i nošení 
pokrývky úst a nosu nebo osobních ochranných prostředků. Hygienickou koncepci a její 
dodržování může prověřit příslušný místní úřad. 

(5) Pro osoby ubytované nebo pracující v přijímacích střediscích nebo hromadně 
obydlených prostorech pro uprchlíky přijmou úřady odpovědné za ubytování ustanovení pro 
konkrétní zařízení nebo objekt v koordinaci s příslušnými místními úřady. 

(6) Zřizovatelé a provozovatelé zařízení, orgánů a soudů, nabídek a provozů, které nejsou 
zakázané podle § 4 odst. 1, musí zpracovávat osobní údaje ke sledování infekcí; výjimku 
představují nositelé profesního tajemství podle § 53 odst. 1 trestního řádu, oblast 
velkoobchodních a maloobchodních zařízení a obchodů a prodejních stánků a dodávání a 



 - 9 -  

vyzvedávání jídel a nápojů s sebou. Pro tento účel se zpracovávají následující osobní 
údaje: Jméno, telefonní číslo nebo e-mailová adresa a poštovní směrovací číslo 
návštěvníka a čas a místo návštěvy. Je třeba zajistit, aby bylo vyloučeno zpřístupnění 
shromážděných údajů nepovolaným osobám. Údaje smí být zpracovávány pouze k účelu 
předání úřadům zodpovědným za shromažďování údajů a po čtyřech týdnech od 
zaznamenání musí být vymazány. Na žádost těchto úřadů jim musí být zpracovaná data 
předána; zpracování k jinému účelu než je sledování kontaktů je nepřípustné. Data je 
nezbytné bezodkladně vymazat nebo zničit, jakmile již nejsou potřebná pro sledování 
kontaktů. 

(7) Pokud shromažďování kontaktních údajů podle odst. 6 probíhá digitálně, je dále třeba 

1. zajistit obdobné shromažďování kontaktních údajů návštěvníků a 

2. bezbariérové shromažďování údajů 

. 

§ 5a 

Škola a denní péče o děti 

(1) Školy včetně školních internátů s výjimkou internátu taneční školy Palucca Hochschule 
für Tanz Dresden a zařízení denní péče o děti jsou s výjimkou možné nezbytné péče za 
předpokladu odst. 2 až 4 uzavřeny. Uzavření nezahrnuje vstup a práci odpovědných osob 
a zaměstnanců, činnosti jiných osob z podstatného důvodu a opatření pro přípravu na 
prezenční výuku ve školách od 11. ledna 2021. Přípustné zůstává nařízení časů domácí 
výuky podle opatření školského práva. Navíc může být zachován školní provoz na 
zdravotních školách při nemocnicích a klinikách po dohodě s vedením kliniky nebo 
nemocnice. 

(2) Povoluje se nouzová péče na základních a speciálních školách pro jejich žáky v období 
od 14. do 18. prosince 2020 a od 4. do 8. ledna 2021, a dále na speciálních školách 
zaměřených na kognitivní rozvoj pro jejich žáky také ve dnech 21. a 22. prosince. Nouzová 
péče podle věty 1 na speciálních školách smí být nabízena také žákům inkluzivního 
vzdělávání na jiných typech škol. V zařízeních denní péče o děti je povoleno poskytovat 
nouzovou péči dětem, o něž se zde pečuje, v období od 14. prosince 2020 do 8. ledna 
2021. 

(3) Nouzová péče podle odst. 2 smí být zřízena pouze  

1. pro žáky 1. až 4. ročníku základních škol a prvního stupně speciálních škol v čase běžné 
výuky a provozu družiny, 

2. pro žáky s několikanásobným postižením a s nejtěžším několikanásobným postižením 
na základních a speciálních školách a pro děti s nejtěžším několikanásobným postižením a 
s nejtěžším několikanásobným postižením v zařízeních denní péče o děti, pokud osoby 
oprávněné k péči nemohou péči o žáky nebo děti v čase běžné výuky a otevírací doby 
poskytovat, 

3. pro děti v zařízeních denní péče o děti i v zařízeních poskytujících lékařsko-
pedagogickou podporu v čase běžné otevírací doby 

4. pro děti v místech poskytujících denní péči o děti v čase běžné otevírací doby. 

(4) Nouzová péče podle odst. 3 bodů 1, 3 a 4 by měla být poskytována pouze tehdy, pokud 

1. jsou obě osoby oprávněné k péči nebo osoba s výhradním právem na péči nebo v 
případech úpravy styku osoba aktuálně oprávněná k podání žádosti podle přílohy 1 
pracovně aktivní a na základě služebních nebo provozních důvodů nemohou vykonávat 
péči o dítě, 

2. je pouze jedna z osob oprávněných k péči podle přílohy 2 pracovně aktivní a na 
základě pracovních nebo služebních důvodů nemůže vykonávat péči o dítě a nemůže být 
zajištěna péče druhou osobou oprávněnou k péči nebo 
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3. úřad na ochranu dětí stanoví nezbytnost nouzové péče, pokud by jinak hrozilo 
ohrožení dítěte. 

Pro prokázání pracovní činnosti podle první věty bodu 1 nebo 2 je třeba vyplnit formulář 
podle přílohy 3 a předložit jej škole nebo zařízení denní péče o děti; podpisy 
zaměstnavatele, které je třeba ve formuláři opatřit, mohou být doloženy dodatečně během 
jednoho pracovního dne po prvním využití nouzové péče. Škola nebo zařízení denní péče 
o děti musí uchovávat originál předloženého formuláře do 31. ledna 2021 a poté jej musí 
bezodkladně zničit. 
 

§ 6 

Sezónní pracovní síly 

Zaměstnavatel zaměstnávající osoby, které  

1. pro účely pracovní činnosti vykonávané v turnusech nebo po určitou dobu v roce po dobu 
alespoň tří týdnů přechodně přicestují ze zahraničí na území Svobodného státu Sasko 
(sezónní pracovníci), 

2. bydlí v hromadných obydlených prostorách a  

3. pracují v podnicích, v nichž zároveň pracuje více než deset zaměstnanců včetně 
dočasných zaměstnanců, agenturních zaměstnanců a ostatních osob, 

musí zajistit, aby se tyto osoby při nástupu do zaměstnání prokázaly lékařskou zprávou v 
německém nebo anglickém jazyce, ze které vyplývá, že výsledek molekulárně biologického 
testování nenaznačuje výskyt nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Testování musí být 
provedeno nejvýše 48 hodin před přicestováním. Osoby, které nedisponují lékařskou 
zprávou podle první věty, není možné zaměstnat. Majitel podniku, který zaměstnává 
sezónní pracovníky, je povinen oznámit pracovní činnost sezónního pracovníka 
příslušnému místnímu orgánu a příslušnému orgánu v oblasti ochrany práce v zásadě vždy 
14 dnů před jejím zahájením. Pozdější oznámení postačí pouze tehdy, pokud majitel 
podniku doloží, že dřívější oznámení nebylo ze závažných provozních nebo jiných důvodů 
možné. Součástí oznámení musí být jméno sezónního pracovníka, místo jeho ubytování, 
druh a časové rozmezí činnosti a kontaktní údaje majitele podniku. Oznamovací povinnost 
platí rovněž tehdy, pokud sezónní pracovník během pobytu ve Spolkové republice 
Německo změní podnik nebo zaměstnavatele. 

 

§ 7 

Ustanovení týkající se návštěv zdravotních a sociálních zařízení a  
vstupu do nich 

(1) Návštěva následujících zařízení je přípustná pouze za podmínek stanovených 
odstavcem 2: 

1. domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou, 

2. zařízení podle § 2 odst. 1 saského zákona o péči a kvalitě bydlení ze dne 12. července 
2012 (SächsGVBl. s. 397), který byl naposledy pozměněn zákonem ze dne 6. června 
2019 (SächsGVBl. s. 466), a sdílená ubytování s ambulantní péčí a domovy pro osoby 
s postižením podle § 2 odst. 2 a 3 saského zákona o péči a kvalitě bydlení, pokud se 
na ně vztahuje část 2 saského zákona o péči a kvalitě bydlení, 

3. nemocnice, zařízení sociální péče a rehabilitační zařízení, v nichž je poskytovaná 
lékařská péče srovnatelná s péčí v nemocnicích (zařízení podle první věty § 23 odst. 3 
bodu 1 a 3 zákona o ochraně před nákazou ze dne 20. července 2000 (BGBl. I s. 1045), 
který byl naposledy pozměněn článkem 5 zákona ze dne 19. června 2020 (BGBl. I s. 
1385)) a  

4. stacionární zařízení pro děti a mládež, pro jejichž provoz je třeba povolení, podle první 
věty § 13 odst. 3, první věty § 19 odst. 1, první věty § 34, § 35, § 35a odst. 2 bodu 3 a 
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4, druhé věty § 42 odst. 1 a § 42a odst. 1 svazku VIII sociálního zákoníku a domy, v 
nichž jsou poskytovány služby v rámci podpory integrace pro děti a mládež. 

(2) Zařízení podle odstavce 1 jsou povinna zachovat možnost návštěv. V rámci 
hygienického plánu podle § 36 odst. 1 bodu 1 a 2 nebo § 23 odst. 5 zákona o ochraně před 
nákazou nebo v rámci samostatné koncepce je nutné zajistit prostřednictvím přijetí 
ustanovení týkajících se návštěv a podle potřeby také opouštění zařízení a vstupování do 
zařízení ze strany jeho obyvatel, aby ustanovení nevedla k úplné sociální izolaci dotčených 
osob (koncepce návštěv pro konkrétní zařízení, v jejímž popředí budou zájmy jeho 
obyvatel). Předpisy musí obsahovat zejména ustanovení ohledně hygienických opatření, 
která je třeba dodržovat, ohledně počtu návštěvníků, ohledně sledování případných řetězců 
nákazy a ohledně zajištění probíhajícího praktického vzdělávání ve zdravotnických a 
sociálních profesích. Obdobně se použije § 5 odst. 6 a 7. Ustanovení ohledně návštěv a 
vstupování je třeba přizpůsobit aktuální infekční situaci v regionu a musí být nastaven 
přiměřený poměr mezi ochranou osob v péči a jejich osobními právy a právy na svobodu.  

(3) Návštěvníkům v zařízeních podle odst. 1 může být povolen přístup pouze po 
absolvovaném antigenním testu na koronavirus SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a s 
pokrývkou úst a nosu. Zařízení jsou povinna na přání návštěvníka antigenní test provést. 
PCR test, který není starší 48 hodin, je rovnocenný s antigenním testem. V hygienické 
koncepci mohou být stanoveny výjimky pro návštěvy za účelem doprovázení umírajících. 

(4) Zařízením podle odst. 1 bodu 1 a službám ambulantní péče se nařizuje pravidelné 
(pokud možno dvakrát týdně) testování zaměstnanců podle nařízení o nároku na testování 
v souvislosti s přímým prokázáním původce koronaviru SARS-CoV-2 (nařízení o testování 
koronaviru) ze 30. listopadu 2020 (BAnz AT 01.12.2020 V1). Navíc se zařízením podle odst. 
1 důrazně doporučuje poskytnout na základě nařízení o testování koronaviru 
zaměstnancům nárok na pravidelné testování (pokud možno dvakrát týdně). 

(5) Do pracovišť pro osoby s postižením, nabídek jiných poskytovatelů služeb podle § 60 
svazku IX sociálního zákoníku a jiných nabídek denních služeb pro osoby s postižením 
nesmějí osoby, které jsou zde zaměstnávané a o které se zde pečuje, vstupovat. Ze zákazu 
podle první věty jsou vyňaty osoby s postižením, které nebydlí ve zvláštní formě bydlení 
podle třetí věty § 104 odst. 3 svazku IX sociálního zákoníku a jejichž péči a pečovatelské 
ošetřování nemůže být také dočasně zajištěno rodiči, příbuznými nebo jinými pečovateli. 
Vedoucí dílny pro osoby s postižením nebo vedoucí jiné nabídky služeb může ze zákazu 
podle první věty vyjmout ty osoby s postižením, kterým jsou poskytovány služby ve 
vstupních formalitách a v oblasti profesního vzdělávání podle § 57 svazku IX sociálního 
zákoníku. Vedoucí dílny pro osoby s postižením nebo vedoucí jiné nabídky služeb dále 
může ze zákazu podle první věty vyjmout zaměstnance, kteří jsou nezbytní pro 
hospodářský provoz dílny pro osoby s postižením nebo nabídky jiného poskytovatele. 
Výjimky ze zákazu vstupu jsou přípustné jen tehdy, pokud je k dispozici koncepce 
bezpečnosti práce a hygienická koncepce podle § 5 odst. 3 a 4. V případě zaměstnanců, 
kteří pobývají v zařízeních podle odst. 1 bodu 2, je třeba koncepci pro ochranu při práci a 
hygienu koordinovat s příslušným vedením ubytovacího zařízení, kde zaměstnanec dílny 
pobývá. Přitom je třeba přijmout ustanovení související s návratem do zařízení, zejména s 
dopravou a organizací práce včetně odsouhlasené koncepce testování s pravidelnými testy 
zaměstnanců a osob, jimž je poskytována péče. První až sedmá věta platí obdobně pro 
další nabídky denních služeb pro osoby s postižením. 

(6) Soudní slyšení smí probíhat ve všech zařízeních podle odstavce 1. Výše uvedené platí 
i pro právo na přítomnost poradců v právních záležitostech, opatrovníků v řízení a dalších 
účastníků řízení. 

(7) Dovoleny jsou rovněž kontakty na místě prostřednictvím zaměstnanců sociálních úřadů 
a úřadů pro péči o děti a mládež, poručníků, právních zástupců, notářů, opatrovníků v řízení 
a pečovatelů a opatrovníků, pokud je třeba obstarat záležitosti osobní péče, a rodičů s 
právem na návštěvu a styk. Vedle toho jsou povoleny návštěvy pro účely péče o duševní 
zdraví. Návštěvu musí předem schválit vedení zařízení, které může vstup do zařízení 
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podmínit splněním podmínek. V případě podezření na nákazu je v souladu s pokyny 
Institutu Roberta Kocha v zásadě třeba návštěvu zamítnout. 

(8) Vstup je také povolen  

1. pracovníkům inspekcí,  

2. pracovníkům dozoru zařízení,  

3. pracovníkům lékařských služeb zákonného a soukromého zdravotního pojištění,  

4. studentům a učitelům v rámci vzdělávání a dalšího vzdělávání ve zdravotnických a 
sociálních profesích nebo vzdělávání pro kvalifikaci ke studiu na odborné střední škole,  

5. neplaceným pracovníkům zajišťujícím ošetřování ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních a  

6. za účelem poskytnutí lékařské a terapeutické péče. 

(9) Státní ministerstvo pro sociální věci a sociální soudržnost může prostřednictvím 
všeobecného opatření stanovit další předpisy a hygienická opatření. Výjimku může v 
jednotlivých případech schválit příslušný místní úřad, pokud je to nezbytné z hlediska 
ochrany před nákazou nebo odůvodnitelné. 

§ 8 

Opatření příslušných místních úřadů 

(1) V závislosti na parametrech regionální infekční situace mohou příslušné místní úřady 
přijmout zpřísněná opatření pro utlumení výskytu nákazy. Tato opatření musí být 
zveřejněna. Příslušné místní úřady musí prověřit přijatá opatření vzhledem k jejich dalšímu 
zachování. 

(2) Pokud bude v okrese nebo ve městě po dobu pěti a více dnů v rámci sedmi dní počet 
nových případů nákazy na 100 000 obyvatel nižší než 50, může se okres nebo město od 
opatření stanovených v této vyhlášce odchýlit, pokud nejsou nadále pro boj s pandemií 
SARS-CoV-2 nezbytná. Rozhodující pro počet nových případů nákazy podle první věty jsou 
počty zveřejněné ve zprávě o aktuální situaci pro daný den Institutu Roberta Kocha. 
Dosažení rozhodujícího počtu nových případů nákazy podle první věty a opatření lišící se 
od této vyhlášky zveřejní příslušný místní úřad. 

(3) Pro případ konkrétního, prostorově omezeného nárůstu počtu nakažených (hotspot) se 
přijmou odpovídající prostorově omezená opatření.  

§ 9 

Shromažďování 

(1) Shromáždění pod širým nebem ve smyslu saského shromažďovacího zákona ze dne 
25. ledna 2012 (SächsGVBl. s. 54), který byl naposledy pozměněn článkem 7 zákona ze 
dne 11. května 2019 (SächsBGBl. s. 358), jsou přípustná výlučně na stanoveném místě a 
s maximálně 1 000 účastníky, pokud  

1. mají všichni účastníci, vůdčí osobnosti i organizátoři shromáždění pokrývky úst a nosu. 
Obdobně se použije § 3 odst. 2; 

2. mezi všemi účastníky shromáždění se dodržuje minimální odstup 1,5 metru. 

(2) Po pěti a více dnech, kdy v okresu nebo městě počet nových případů nákazy na 100 
000 obyvatel překračuje v rámci sedmi dní hodnotu 200 se omezí shromažďování odlišně 
od odst. 1 na maximální počet účastníků 200 osob. Obdobně se použije druhá a třetí věta 
§ 8 odst. 2. 

(3) Po pěti a více dnech, kdy v okresu nebo městě počet nových případů nákazy na 100 
000 obyvatel překračuje v rámci sedmi dní hodnotu 300 se omezí shromažďování odlišně 
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od odst. 1 na maximální počet účastníků 10 osob. Obdobně se použije druhá a třetí věta § 
8 odst. 2. 

(4) V případech odstavců 1 až 3 mohou být v jednotlivých případech uděleny výjimky, pokud 
je to odůvodnitelné z hlediska ochrany před nákazou. 

(5) Saský shromažďovací zákon zůstává jinak nedotčen. 

§ 10 

Saský zemský sněm 

Saský zemský sněm je vyňat z ustanovení tohoto nařízení na základě jeho ústavního práva 
na vlastní organizaci, jakož i domácího práva a policejní moci předsedy zemského sněmu 
podle čl. 47 odst. 3 ústavy Svobodného státu Sasko. Navíc musí příslušné úřady dbát 
zvláštního ústavního postavení zemského sněmu a jeho členů v rámci opatření na základě 
zákona o ochraně před nákazou. 

§ 11 

Pomoc při výkonu, jednání proti předpisům 

(1) Úřady odpovědné v souladu s první větou § 1 odst. 1 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 musí provádět 

1. ustanovení tohoto nařízení, 

2. povinnosti a pravomoci vykonávané v naléhavých případech nejvyšším zemským 
orgánem veřejného zdraví v souladu s třetí větou § 1 odst. 1 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 a 

3. opatření přijatá nejvyšším zemským orgánem veřejného zdraví v souladu s § 1 odst. 2 
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 

. Přitom je třeba dodržovat zásadu proporcionality. O pomoc při výkonu mohou přitom 
požádat místní policejní orgány. Odpovědnost v souvislosti s uplatňováním předpisů pro 
ochranu při práci podle saského nařízení o odpovědnosti za ochranu při práci ze dne 6. 
července 2008 (SächsGVBl. s. 416), které bylo naposledy pozměněno nařízením ze dne 8. 
října 2019 (SächsGVBl. s. 706), zůstává nedotčena. 

(2) Proti předpisům ve smyslu § 73 odst. 1a bodu 24 zákona o ochraně před nákazou jedná 
osoba, která 

1. úmyslně 

a) se v rozporu s první větou § 2 odst. 1 zdržuje na veřejnosti nebo ve vlastní 
domácnosti s jinými osobami kromě zde uvedených a nejedná se o případ § 2 odst. 
1b, 

b) v rozporu s první větou § 2 odst. 2 a třetí větou § 2a odst. 1 nedodržuje minimální 
odstup 1,5 metru, 

c) v rozporu s druhou větou § 2a odst. 1 překračuje přípustný počet osob, 

d) v rozporu s § 2b a 2c poskytuje ubytování bez závažného důvodu, 

e) v rozporu s § 2d prodává nebo konzumuje alkohol na veřejnosti, 

f) v rozporu s první větou § 4 odst. 1 a odst. 2 otevírá, provozuje, navštěvuje nebo 
využívá nákupní centra, maloobchodní nebo velkoobchodní zařízení, prodejny, 
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zařízení nebo nabídky, aniž by byla udělena výjimka podle druhé věty odst. 1 nebo 
podle odst. 2., 

g) v rozporu s § 9 odst. 1 až 3 pořádá shromáždění bez stanoveného místa nebo s 
větším počtem účastníků než je přípustné podle § 9 odst. 1 až 3, aniž by byla 
udělena výjimka podle § 9 odst. 4, 

2. z nedbalosti nebo úmyslně 

a) v rozporu s druhou větou § 3 odst. 1 body 1 až 4, 6, 7,10 nebo 11, první větou § 7 
odst. 3, § 9 odst. 1 bodem 1 nenosí pokrývku úst a nosu a nevztahuje se na ni 
výjimka podle § 3 odst. 1 druhé věty bodu 3, bodu 6 písm. d) nebo e), bodu 10, 11, 
třetí věty nebo odst. 2 nebo 3 nebo § 9 odst. 1 bodu 1,  

b) v rozporu s první nebo druhou větou § 5 odst. 2 vpouští větší počet zákazníků na 1 
m2 prodejní plochy, než je přípustné, 

c) v rozporu s pátou větou § 5 odst. 2 neprokáže dodržování maximálního přípustného 
počtu zákazníků, 

d) v rozporu s první větou § 5 odst. 4 otevírá, provozuje nebo provádí zařízení, podniky 
nebo nabídky, aniž by měly hygienickou koncepci,  

e) v rozporu s třetí větou § 5 odst. 4 nebyla stanovena kontaktní osoba na pracovišti, 

f) v rozporu s třetí větou § 5 odst. 4 neprosazuje omezení kontaktu, ustanovení o 
odstupu nebo povinnost nošení pokrývky úst a nosu, 

g) v rozporu s § 5 odst. 6 neshromažďuje osobní údaje a nevztahuje se na ni výjimka 
podle druhé části první věty § 5 odst. 6, 

h) v rozporu s první větou § 6 zaměstnává osobu bez potvrzení nebo neprovede 
ohlášení podle čtvrté věty § 6 nebo jej neprovede včas a nevztahuje se na ni 
výjimka podle páté věty § 6, 

i) v rozporu s § 7 odst. 2 nevytvořila samostatnou koncepci týkající se návštěv, 
vstupování a opouštění zařízení, 

j) v rozporu s § 7 odst. 3 umožní přístup bez předložení negativního výsledku testu a 
neuplatňuje se výjimka uvedená v hygienické koncepci týkající se návštěv za 
účelem doprovázení umírajícího. 

§ 12 

Nabytí a pozbytí platnosti 

(1) Toto nařízení vstupuje v platnost dne 14. prosince 2020. Zároveň pozbývá platnosti 
saské nařízení o ochraně před koronavirem ze dne pátek 27. listopadu 2020 (SächsGVBl. 
s. 666).  

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti po uplynutí dne 10. ledna 2021. 
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Drážďany, pondělí pátek 11. prosince 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


