
Předpisy 
Oznámení saského státního ministerstva 

sociálních věcí a sociální soudržnosti 
pro ochranu před koronavirem SARS-CoV-2 a COVID-19 

 
(Saská vyhláška o ochraně před koronavirem - SächsCoronaSchVO) 

 z dne 31. března 2020 
 

Na základě § 32 věty 1 ve spojení s § 28 odst. 1 věty 1 a 2 zákona o ochraně před 
infekcemi ze dne 20. července 2000 (BGBl. I s. 1045), z toho § 28 odst. 1 věty 1 a 2 podle 
čl. 1 bodu 6 zákona ze dne 27. března 2020 (BGBl. I s. 587) a podle § 7 vyhlášky saské 
státní vlády a saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti upravit 
povinnosti podle zákona o ochraně před infekcemi a náhrad nákladů za očkování a jiná 
preventivní opatření od 9. ledna 2019 (Sächs- GVBl. s. 83), která se řídí vyhláškou ze dne 
13. března 2020 (SächsGVBl. s. 82) bylo pozměněno, saské ministerstvo sociálních věcí 
a sociální soudržnosti vyhlašuje: 

 
 

§ 1 
 

Obecné 
 

Při příležitosti pandemie koronaviru se každý vyzývá, aby snížil fyzické a sociální 
kontakty s lidmi mimo vlastní domácnosti na nezbytně nutné minimum. Mezi dvěma lidmi 
musí být minimální vzdálenost 1,5 metru, pokud je to možné. 

 
 

§ 2 
 

Předběžné omezení vycházení 
 

(1) Opuštění domu bez dobrého důvodu je zakázáno. 
 

(2) Zřejmé důvody 
 
1. Odvrácení bezprostředního ohrožení života, končetin a majetku, 

 
2. Vykonávání odborných činností (to zahrnuje i cestu na a z příslušného pracoviště), 

 
3. Cesta tam a zpět k pohotovostní péči o děti v souladu s obecnou vyhláškou Státního 

ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti týkající se středisek péče o děti a 
škol ze dne 23. března 2020 nebo profesionálně indukovaných náhradních zařízení 
pro děti a zařízení denní péče v souladu s obecnou vyhláškou Státního ministerstva 
sociálních věcí a sociální soudržnosti ze dne 20. března 2020, 

 
4. Zajištění bezpečnosti zásobování obyvatelstva, včetně sběrných a doručovacích 

služeb (také jako součást dobrovolné práce), 



5. Zabezpečení potřebného provozu při doručování, včetně pošty a poštovní 
objednávky, 

 
6. Cesty hasičského sboru, záchranného personálu nebo personálu pro kontrolu 

katastrof na příslušnou základnu nebo místo, 
 
7. Využití lékařských, psychosociálních a veterinárních pečovatelských služeb (např. 

návštěva lékaře, lékařské ošetření a povinné odborné poradenství, jakož i darování 
krve a plazmy), jakož i návštěva příbuzných lékařských a zdravotnických profesí, 
pokud je to naléhavě vyžadováno z lékařského hlediska (např. psychoterapeuti a 
fyzioterapeuti také v domovech pro seniory a v pečovatelských domovech) nebo v 
souvislosti s naléhavě potřebnou pastorační péčí, 

 
8. Zásobovací trasy pro každodenní potřeby (maloobchod s potravinami, 

samoprodukční a marketingové školky a zahradnické podniky, farmářské obchody, 
prodejny nápojů, obchody s potřebami pro domácí zvířata, lékárny, drogerie, obchody 
se zdravotnickými potřebami, optiky, akustický lékaři, banky, spořitelny a bankomaty, 
pošty, čerpací stanice, automobilové a cyklistické dílny, čistírny, prádelny, prodej 
novin a dodání poštovních hlasovacích dokumentů) a velkoobchod, 

 
9. Návštěva mobilních prodejních stánků pod širým nebem nebo v tržních halách s 

potravinami, domácími zahradnickými produkty, zahradnickými výrobky a zásobami 
pro zvířata za předpokladu, že vhodná vzdálenost mezi prodejními stánky zajistí, aby 
návštěvníci měli minimální vzdálenost od stánků 2 metry, 

 
10. účast na odložitelných schůzích s úřady, soudy, exekutory, právníky, notáři, daňovými 

poradci, auditory a podniky, to zahrnuje i účast na veřejných soudních jednáních a 
účast na jmenování místních zastupitelstev, jakož i jejich výborů a orgánů, 

 
11. Návštěvy manželů a životních partnerů, jakož i partnerů žijících v soužití, lidí, kteří 

potřebují pomoc, nemocných nebo osob se zdravotním postižením (mimo institucí) a 
provádějící opatrovnictví a přístupová práva v příslušné soukromé oblasti, 

 
12. Doprovod lidí a nezletilých, kteří potřebují podporu, 

 
13. Doprovod umírajících a pohřbů v nejbližším rodinném kruhu, přičemž počet nesmí 

přesáhnout 15 osob, 
 
14. Outdoorové sporty a cvičení především v blízkosti obytné oblasti a navštěvování 

vlastního pozemku nebo majetku, ale pouze samostatně nebo v doprovodu vašeho 
životního partnera nebo s příbuznými z vaší vlastní domácnosti nebo ve výjimečných 
případech s jinou osobou, která nežije v domácnosti, 

 
15. Nezbytná opatření pro péči o zvířata. 

 
(3) V případě kontroly ze strany saské státní vlády a saského státního ministerstva 

sociálních věcí a sociální soudržnosti upravit povinnosti podle zákona o ochraně před 
infekcemi a náhrad nákladů za očkování a jiná preventivní opatření z 
9. ledna 2019 (SächsGVBl. s. 83), která jsou upravena vyhláškou ze dne 13. března 2020 
(Sächs-GVBl. s. 82), příslušné orgány a policie musí vhodným způsobem uvést příslušné 
důvody.   Jeden 



Důvěryhodnost lze dosáhnout zejména předložením osvědčení zaměstnavatele,  
identifikačního průkazu společnosti, služebního průkazu nebo předložením osobních 

dokladů. 
 
 

Oddíl 3 
 

Zákaz návštěv 
 

(1) Navštěvování je zakázáno 
 
1. Domovy pro seniory a pečovatelské domovy, s výjimkou blízkých příbuzných, kteří 

jsou blízko umírání, přičemž se omezuje počet přítomných příbuzných na pět 
současně, 

 
2. Instituce a ambulantní živé komunity a skupiny s osobami se zdravotním postižením, 

které spadají do působnosti podle § 2 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) byl pozměněn, zaznamenán, 

 
3.  Nemocnice, jakož i preventivní a rehabilitační zařízení, ve kterých je poskytována 

zdravotní péče srovnatelná s nemocnicemi (zařízení podle 
§ 23 odst. 3 čísla 1 a 3 zákona o ochraně před infekcemi ze dne 20. července 2000 
(BGBl. L s. 1045), který byl naposledy pozměněn články 1 až 3 zákona ze dne 27. 
března 2020 (BGBl. L 
s. 587) byl pozměněn), 

 
4. Lůžková zařízení pro péči o děti a mládež vyžadující schválení podle § 13 odst. 3, 19, 

34, 35, 35a odst. 2, číslo 3 a 4, 42 a 42a osmé knihy sociálního zákoníku - Péče o 
děti a mládež - vo verzi oznámení ze dne 11. září 2012 (Věstník federálního práva l s. 
2022), která byla naposledy pozměněna článkem 36 zákona ze dne 12. prosince 
2019 (Věstník federálního práva l s. 2652), jakož i obydlí, v nichž je poskytována 
integrační pomoc dětem a mladým lidem. 

 
(2) Výjimky z odstavce 1 číslo 3 jsou návštěvy nejbližších příbuzných v jednotkách 

mateřské, dětské a paliativní péče, jakož i hospiců a návštěvy blízké péče o blízké 
příbuzné. Počet současně přítomných příbuzných je omezen na pět osob. 

 
(3) Výjimky z odstavce 1 číslo 4 jsou nezbytné návštěvy zaměstnanců úřadu sociální 

péče pro mládež, včetně ASD (všeobecná sociální služba), úředního opatrovníka a 
návštěvy osob oprávněných používat péči nebo jich písemné pověření v případě naléhavé 
lékařské pomoci. Tito lidé musí svou návštěvu předem koordinovat s vedením zařízení. V 
případě podezření se přístup zpravidla obecně odpírá v souladu s požadavky RKI (Institut 
Roberta Kocha). 

 
(4) Zařízení podle odstavce 1, čísla 1 až 4, musí zejména upozorňovat na chování, 

aby byla zajištěna hygiena. Vstup do výše uvedených zařízení pro terapeutické nebo 
lékařské účely, jakož i pro strukturální opatření na budově a v budově, která nelze odložit, 
se nepovažuje za návštěvu ve smyslu tohoto nařízení. 



§ 4 
 

Další příkazy 
 

Orgány odpovědné podle § 1 odst. 1 věty 1 vyhlášky saské státní vlády a saského 
státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti za regulaci odpovědnosti podle 
zákona o ochraně před infekcemi a náhrad nákladů za očkování a jiná preventivní 
opatření může být založen na zákoně o ochraně před infekcemi, které stanoví další 
zpřísňující předpisy. 

 
 

Oddíl 5 
 

Vynucování zákazů, pokut, sankcí 
 

(1) Orgány odpovědné podle § 1 odst. 1 doložky 1 vyhlášky saské státní vlády a 
saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti za regulaci 
odpovědnosti podle zákona o ochraně před infekcemi a náhrad nákladů za očkování a jiná 
preventivní opatření, 

 
1.  dodržují ustanovení tohoto nařízení; 

 
2. nejvyšším státním zdravotním úřadem v souladu s § 1 odst. 1 větou 3 vyhlášky saské 

státní vlády a saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti 
upravit povinnosti podle zákona o ochraně před infekcemi a při náhradách nákladů za 
očkování a další preventivní  opatření v naléhavých případech, vnímaných úkolů a 
pravomocí a 

 
3. opatření přijatá nejvyšším státním zdravotním úřadem v souladu s § 1 odst. 2 

vyhlášky saské státní vlády a saského státního ministerstva  sociálních věcí a sociální 
soudržnosti za účelem regulace odpovědnosti podle zákona o ochraně před infekcemi 
a náhrad nákladů za očkování a další preventivní opatření 

 
v případě potřeby vynutit. Je třeba dodržovat zásadu proporcionality. Ve vhodných 
případech můžete také požádat místní policejní úřady o pomoc při vymáhání práva. 

 
(2)  Porušení se stíhají jako správní delikty s pokutou až do 25 000 EUR nebo jako 

trestné činy s odnětím svobody až na pět let (§ 73 odst. 1a číslo 6, § 2 a 74 zákona o 
ochraně před infekcemi). 

 
(3) Za porušení § 2 a 3 tohoto nařízení se ukládají pokuty bez dalšího zvláštního 

správního aktu v souladu s § 73 odst. 1a) č. 24 zákona o ochraně před infekcemi. 
 
 

§ 6 
 

(Vstup v platnost, vypršení platnosti) 
 

(1) Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po oznámení a 20. dubna 2020 o 
půlnoci. 



(2) Po vstupu tohoto nařízení v platnost byla vydána obecná vyhláška saského 
státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti ze dne 22. března 2020, Az. 
15-5422 / 10 (Provádění opatření zákona o ochraně před infekcemi při příležitosti 
pandemie koronaviru - omezení vycházení). 

 
Drážďany, 31.03.2020 

 
 
 
 
 
 

Státní ministr sociálních věcí a sociální soudržnosti 
 

Petra Kipping 
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