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Rozporządzenie Ogólne 

regulujące funkcjonowanie placówek pobytu dziennego dla dzieci, szkół i internatów w 
związku z walką z pandemią SARS-CoV-2 

 
Komunikat Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych  

i Jedności Społecznej 
 

Z 13 sierpnia 2020, sygn. 15-5422/4 
 

(w wersji jednolitej obowiązującej od czwartek, 5 listopada 2020 r.) 
 

Na podstawie § 28 ustęp 1 zdanie 1 ustawy o profilaktyce i kontroli chorób zakaźnych z dnia 
20 lipca 2000 (BGBl. I S. 1045), ostatnio zmienionego artykułem 5 ustawy z dnia 19 czerwca 
2020 (BGBl. I S. 1385) Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej 
przyjmuje następujące 
 
 

Rozporządzenie Ogólne: 
 
 
1. Przedmiot Rozporządzenia Ogólnego 
 

1.1. Niniejsze Rozporządzenie Ogólne reguluje funkcjonowanie szkół publicznych i 
prywatnych, internatów w rozumieniu § 2 ust. 1 saksońskiego rozporządzenia 
w sprawie świadczenia usług zakwaterowania dla uczniów, placówek dziennych 
oraz placówek opiekuńczych dla dzieci w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii 
z powodu pandemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. 

 
1.2. Pod pojęciami stosowanymi w niniejszym Rozporządzeniu Ogólnym należy 

rozumieć co następuje:  
 

1.2.1. placówki: szkoły, internaty, placówki dzienne i placówki opiekuńcze dla 
dzieci; 

 
1.2.2. placówki dzienne dla dzieci: żłobki, przedszkola, świetlice i placówki 

pedagogiki specjalnej; 
 
1.2.3. placówki pobytu dziennego dla dzieci: placówki dzienne dla dzieci oraz 

placówki opiekuńcze dla dzieci; 
 
1.2.4. placówki pobytu dziennego dla dzieci w wieku przedszkolnym: żłobki, 

przedszkola, placówki pedagogiki specjalnej i placówki opiekuńcze; 
 
1.2.5. osoby spoza placówek: osoby, które nie są objęte opieką ani edukacją 

danej placówki oraz osoby, które nie są zatrudnione na stałe ani nie 
pracują przejściowo w danej placówce; 

 
1.2.6. objawy wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2: ogólne złe 

samopoczucie, gorączka od 38 stopni Celsjusza, biegunka, wymioty, 
zaburzenia węchu i smaku, uporczywy kaszel. 

 
1.3. Dalsze regulacje oraz środki w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń pozostają 

niezmienione. Rozporządzenie Ogólne „Wykonanie ustawy o profilaktyce i 
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kontroli zakażeń – Środki przeciwdziałania pandemii koronawirusa – 
Zarządzenie ws. wymogów higieny w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa” Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności 
Społecznej, sygn. 15-5422/22, w aktualnej wersji, nie ma zastosowania. 

 
2. Ogólne zasady wstępu, informowania i higieny 
 

2.1. Osoby nie mogą wejść na teren placówek wymienionych w punkcie 1.2.1, jeżeli: 
 

2.1.1. przechodzą potwierdzone testem zakażenie SARS-CoV-2, 
 
2.1.2. wykazują co najmniej jeden objaw, wskazujący na zakażenie SARS-

CoV-2 albo 
 
2.1.3. w ciągu ostatnich 14 dni miały bliski kontakt z osobą z potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2, chyba że do kontaktu doszło podczas 
wykonywania zawodu w ośrodku ochrony zdrowia lub domu opieki i w 
czasie tym zachowano środki ostrożności wymagane w tym zawodzie. 

 
2.2. 1Osoby cierpiące na choroby, w przypadku których występuje co najmniej jeden 

z objawów wymienionych w punkcie 1.2.6, muszą posiadać zaświadczenie 
lekarskie lub inny porównywalny dokument (potwierdzenie alergii lub choroby 
chronicznej) o nieszkodliwości tych objawów w odniesieniu do SARS-CoV-2. 
2W przypadku przedłożenia takiego dokumentu punkty 2.1.2, 2.3, 2.6 i 2.7 nie 
mają zastosowania. 

 
2.3. Pedagodzy, nauczyciele i inne osoby zatrudnione lub pracujące nie tylko 

czasowo w placówce wymienionej w punkcie 1.2.1., które wykazują co najmniej 
jeden objaw określony w punkcie 1.2.6., niezwłocznie zgłaszają to kierownictwu 
placówki i same poddają się testom na zakażenie SARS-CoV-2. 

 
2.4. Pedagodzy, nauczyciele i inne osoby zatrudnione lub pracujące nie tylko 

czasowo w placówce wymienionej w punkcie 1.2.1., uczniowie pełnoletni 
uczęszczający do takiej placówki oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi 
małoletnimi uczęszczającymi do takiej placówki, są zobowiązani do 
niezwłocznego poinformowania kierownictwa tej placówki, jeżeli potwierdzono 
u nich lub ich dziecka uczęszczającego do tej placówki zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2. 

 
2.5. (uchylony) 

 
2.6. 1W przypadku zakażeń SARS-CoV-2 zgodnie z ustawą o profilaktyce i kontroli 

zakażeń właściwy organ ochrony zdrowia określa zasady kwarantanny dla 
chorych oraz ich kontaktów zakaźnych, w tym ponowne zezwolenie na wstęp 
do placówek. 2Dzieci lub uczniowie wykazujący co najmniej jeden z objawów, o 
których mowa w pkt. 1.2.6, mogą wejść na teren placówki dopiero po upływie 
24 godzin od ostatniego wystąpienia gorączki powyżej 38 stopni Celsjusza oraz 
dopiero po upływie dwóch dni od ustąpienia innych objawów lub po 
przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak zakażenia 
SARS CoV-2.  

 
2.7. 1Jeżeli osoba, która chce wejść na teren placówki wymienionej w pkt. 1.2.1. lub 

na nim przebywa, i wykazuje co najmniej jeden z objawów, o których mowa w 
pkt. 1.2.6., nie może wejść na teren placówki, a jeśli na nim przebywa, musi go 



 
 
 
 
 

strona 3 z 11 

niezwłocznie opuścić. 2Uczniów lub dzieci objęte opieką, które podczas lekcji, 
innych zajęć szkolnych lub opieki wykażą co najmniej jeden z objawów 
określonych w pkt. 1.2.6., należy odizolować w osobnym pomieszczeniu i 
niezwłocznie nakazać ich odbiór przez osobę sprawującą opiekę lub osobę 
przez nią upoważnioną. 3Do czasu odbioru dziecko jest objęte nieograniczonym 
obowiązkiem nadzoru. 

 
2.8. 1Każda osoba wchodząca do placówki określonej w pkt. 1.2.1. musi 

niezwłocznie dokładnie umyć ręce lub zdezynfekować je przy użyciu środka o 
co najmniej ograniczonym działaniu wirusobójczym. 2Placówka zapewnia 
możliwość odpowiedniego mycia i dezynfekcji rąk. 3Administrator placówki 
zapewnia dostępność niezbędnych środków higieny w wystarczającej ilości, w 
szczególności środków do mycia rąk oraz środków o co najmniej ograniczonym 
działaniu wirusobójczym. 4Osoby przebywające w placówce należy 
poinstruować w sposób odpowiedni do ich wieku o stosowaniu zasad higieny. 
5Odpowiednie informacje należy umieścić w szczególności w strefie wejścia do 
placówki. 

 
2.9. 1Regularnie użytkowane powierzchnie, przedmioty i pomieszczenia należy 

codziennie dokładnie myć; wszystkie użytkowane pomieszczenia należy 
dokładnie i wielokrotnie w ciągu dnia wietrzyć. 2Pomieszczenia lekcyjne 
powinny być również dokładnie wietrzone co najmniej raz w trakcie lekcji i 
najpóźniej 30 minut po jej rozpoczęciu. 3Sprzęt techniczny i multimedialny 
należy dokładnie oczyścić po każdym użyciu. 

 
2.10. 1Placówki określone w punkcie 1.2.1. z wyjątkiem placówek opiekuńczych dla 

dzieci przyjmują plan higieny zgodnie z § 36 ustęp 1 numer 1 oraz § 33 numer 
1, 3 i 4 ustawy o profilaktyce i kontroli chorób zakaźnych z dn. 20 lipca 2000 r. 
(BGBl. I S. 1045), ostatnio zmienionym artykułem 5 ustawy z dnia 19 czerwca 
2020 (BGBl. I S. 1385). 2W przypadku szkół i internatów plan taki musi się 
opierać na aktualnym „Ramowym planie higieny zgodnym z § 36 ustawy o 
profilaktyce i kontroli zakażeń dla szkół i innych placówek oświatowych dla 
dzieci i młodzieży”, a w przypadku pozostałych placówek na aktualnym 
„Ramowym planie higieny zgodnym z § 36 ustawy o profilaktyce i kontroli 
zakażeń dla placówek dziecięcych (żłobków, przedszkoli, placówek opieki 
dziennej, w tym integracyjnych, oraz świetlic)” i uwzględniać specyfikę danej 
placówki. 

 
2.11. 1Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem oraz uczniowie pełnoletni muszą na 

początku roku szkolnego przedłożyć w placówce określonej w pkt. 1.2.1 
podpisane zapewnienie o zapoznaniu się z zakazem wstępu oraz środkami 
profilaktyki i kontroli zakażeń, zgodne z niniejszym Rozporządzeniem Ogólnym. 
2W tym celu należy stosować formularz zgodny z aneksem nr 1. 3W przypadku 
nieprzedłożenia pisemnego zapewnienia, dziecko/uczeń pełnoletni 
uczęszczające/-y do placówki, od 8 września 2020 nie może do niej wejść do 
chwili przedłożenia formularza. 4Pisemne zapewnienie będzie w posiadaniu 
placówki i zostanie zniszczone niezwłocznie po upływie 21 lutego 2021. 

 
3. Regulacje dotyczące funkcjonowania szkoły i internatu 
 

3.1.  Działalność szkoły, w tym internatu, a także wszystkie szkolne wydarzenia są 
dozwolone z zastrzeżeniem następujących regulacji. 
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3.2. 1Osoby spoza placówek, określone w pkt. 1.2.5., są zobowiązane do noszenia 
osłony ust i nosa podczas pobytu w budynkach szkoły i internatu oraz na 
przynależnym do nich terenie. 2Zdanie 1 nie ma zastosowania w przypadku 
osób, u których stosowanie osłony ust i nosa jest wyraźnie przeciwwskazane 
oraz w przypadku uzasadnionych wyjątków przewidzianych w szkolnym planie 
higieny określonym w pkt. 2.10. 3Dyrekcja szkoły zaleca zachowanie w miarę 
możliwości odpowiedniej odległości pomiędzy osobami przebywającymi na 
terenie szkoły. 

 
3.3. 1Każdy, kto nie ma obowiązku noszenia osłony ust i nosa w budynkach szkoły 

i internatu oraz na przynależnym do nich terenie, musi taką osłonę przy sobie 
posiadać. 2Zaleca się, aby również osoby związane z placówką nosiły osłonę 
ust i nosa poza zajęciami na terenie szkoły i internatu. 3Obowiązek noszenia 
osłony ust i nosa poza zajęciami na terenie szkoły można uwzględnić również 
w szkolnym planie higieny określonym w pkt. 2.10. 

 
3.4. 1W celu zapewnienia identyfikowalności łańcucha zakażeń należy codziennie 

dokumentować, jakie osoby spoza placówki przebywały w niej powyżej 15 minut 
w trakcie zajęć lub szkolnego wydarzenia. 2Dokumentację taką należy usunąć 
lub zniszczyć niezwłocznie po upływie miesiąca od sporządzenia. 

 
3.5. Dyrekcja szkoły przynależącej do kliniki lub szpitala sporządza szkolny plan 

higieny określony w pkt. 2.10. w porozumieniu z dyrekcją kliniki/szpitala. 
 

4. Regulacje dotyczące funkcjonowania placówek pobytu dziennego dla dzieci 
 

4.1. Funkcjonowanie przedszkolnych placówek pobytu dziennego, określonych w 
pkt. 1.2.4., jest dozwolone z zastrzeżeniem następujących regulacji. 

 
4.2.  1Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem lub osoby przez nie upoważnione 

mają obowiązek codziennie, przed wejściem dziecka do przedszkolnej placówki 
pobytu dziennego określonej w pkt. 1.2.4., oświadczyć na piśmie, że dziecko 
nie wykazuje żadnego z objawów określonych w pkt. 1.2.6. 2W tym celu należy 
stosować formularz zgodny z aneksem nr 2. 3W przypadku nieprzedłożenia 
takiego oświadczenia, dziecko nie zostanie tego dnia przyjęte do placówki. 
4Formularz pozostaje po sprawdzeniu u przedkładającej go osoby. 

 
4.3. 1Osoby spoza placówki, określone w pkt. 1.2.5., są zobowiązane podczas 

pobytu w budynkach placówki oraz na przynależnym do niej terenie do noszenia 
osłony ust i nosa oraz do zachowania odpowiedniej odległości od innych osób. 
2Zdanie 1 nie ma zastosowania w przypadku osób, u których noszenie osłony 
ust i nosa jest wyraźnie przeciwwskazane lub które nie są w stanie zachować 
wystarczającej odległości od innych osób. 

 
4.4. 1W celu zapewnienia identyfikowalności łańcucha zakażeń należy codziennie 

dokumentować wszystkie dzieci będące pod opieką placówki, osoby 
sprawujące tę opiekę oraz osoby spoza placówki, które przebywały w niej 
powyżej 15 minut. 2Dokumentację taką należy usunąć lub zniszczyć po upływie 
miesiąca od sporządzenia. 

 
4.5. Punkty 4.3. oraz 4.4 obowiązują odpowiednio do świetlic. 
 

5. Wejście w życie oraz zakończenie obowiązywania Rozporządzenia Ogólnego, 
zastrzeżenie uchylenia 
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5.1. 1Niniejsze Rozporządzenie Ogólne wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 

r., z wyjątkiem punktów 3.2. i 3.3., które wchodzą w życie z dniem 1 września 
2020 r.. 2Rozporządzenie Ogólne przestaje obowiązywać 21 lutego 2021, z 
wyjątkiem punktów 2.11. zdanie 4, 3.4. zdanie 2 oraz 4.4. zdanie 2, które 
przestają obowiązywać w dniem 7 marca 2021. 

 
5.2. Niniejsze Rozporządzenie Ogólne jest wydawane z zastrzeżeniem uchylenia w 

przypadku, gdy po jego wydaniu stan pandemii SARS-CoV-2 lub sytuacja 
prawna wynikająca z przepisów o profilaktyce i kontroli zakażeń rozwinie się w 
taki sposób, że konieczne staną się regulacje inne niż określone w niniejszym 
Rozporządzeniu Ogólnym. 

 
6. Możliwość wglądu w Rozporządzenie Ogólne 
 
Niniejsze Rozporządzenie Ogólne łącznie z jego uzasadnieniem jest do wglądu w Saksońskim 
Ministerstwie Spraw Społecznych i Jedności Społecznej, Referat 15 Sprawy Prawne i 
Zamówienia [Rechtsangelegenheiten und Beschaffungsstelle], Albertstraße 10, 01097 
Drezno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
 
Aneksy: 
 
• Zapewnienie o zapoznaniu się z zakazem wstępu oraz środkami profilaktyki i kontroli 

zakażeń (aneks 1) 
 
• Formularz oświadczenia o stanie zdrowia (aneks 2) 
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Uzasadnienie 

 
 
A. Część ogólna 
 
Zgodnie z § 28 ust. 1 zdanie 1 niemieckiej ustawy o profilaktyce i kontroli chorób zakaźnych 
(IfSG) właściwy organ podejmuje niezbędne środki ochrony, w szczególności te, o których 
mowa w §§ 29 do 31 IfSG, w zakresie i na czas, które są niezbędne do przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się zakażeń, jeżeli zostaną stwierdzone przypadki zachorowania, 
podejrzenia zachorowania, podejrzenia zakażenia lub nosicielstwa lub jeżeli zostanie 
stwierdzone zachorowanie, podejrzenie zachorowania, podejrzenie zakażenia lub 
nosicielstwo u zmarłego. 
 
SARS-CoV-2 jest patogenem w rozumieniu § 2 nr 1 IfSG, który również w Wolnym Kraju 
Związkowym Saksonii rozprzestrzenił się na skalę pandemii i zagraża zdrowiu ludności. 
Pandemia SARS-CoV-2 przebiega w sposób nieprzewidywalny. Przede wszystkim nie można 
wykluczyć, że powstaną lokalne, regionalne lub międzyregionalne strefy wzrostu zakażeń, 
które będą wymagały dalszych ograniczeń w funkcjonowaniu szkół lub placówek pobytu 
dziennego dla dzieci, w tym nawet zamknięcia tych placówek. Powinny to być jednak wyjątki. 
Zasadniczo bowiem, do końca pandemii SARS-CoV-2 w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii 
będą obowiązywać zasady regularnego funkcjonowania w takim stopniu, w jakim umożliwia to 
stan pandemii; w tym celu sytuacja epidemiologiczna będzie codziennie monitorowana, a 
badania naukowe uwzględniane. 
 
B. Część szczegółowa 
 
Do pkt. 1.: 
 
Do pkt. 1,1.: 
Niniejsze Rozporządzenie Ogólne określa ramy, w których szkoły i internaty oraz placówki 
pobytu dziennego dla dzieci mogą funkcjonować regularnie w „warunkach pandemii”. 
Funkcjonowanie regularne w warunkach pandemii opiera się na „Koncepcji ponownego 
otwarcia placówek pobytu dziennego, szkół podstawowych oraz szkół specjalnych na 
poziomie podstawowym w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii”, opracowanej przez grupę 
roboczą wybranych ekspertów, oraz na dalszych konsultacjach uwzględniających bieżącą 
sytuację epidemiologiczną w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii. 
 
Przy opracowywaniu Rozporządzenia Ogólnego uwzględniono w przypadku szkół uchwałę 
Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury z dn. 18 czerwca 2020 w sprawie powrotu do 
regularnego funkcjonowania szkół po wakacjach, a w przypadku pozostałych placówek 
określonych w niniejszym Rozporządzeniu Ogólnym – uchwałę Konferencji Ministrów Edukacji 
i Kultury „Warunki ramowe dla zaktualizowanych środków profilaktyki i kontroli zakażeń oraz 
środków higieny” z dn. 14 lipca 2020. 
 
Do pkt. 1,2.: 
Punkty 1.2., 1.2.1. do 1.2.6. zawierają „definicje prawne” najważniejszych terminów 
zastosowanych w Rozporządzeniu Ogólnym. 
 
Do pkt. 1,3.: 
Postanowienie to jasno określa, że niniejsze Rozporządzenie Ogólne dalece wyczerpująco 
reguluje funkcjonowanie placówek określonych w pkt. 1.2.1. 
 
Do pkt. 2.: 
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W celu zapewnienia profilaktyki i kontroli zakażeń konieczne jest, aby do placówek 
określonych w niniejszym Rozporządzeniu Ogólnym wchodziły wyłącznie osoby, u których nie 
stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub które nie mają objawów takiego zakażenia. 
Dotyczy to wszystkich osób, które w placówkach zbiorowych wykonują czynności zawodowe 
związane z nauczaniem, wychowaniem, opieką, nadzorem lub inne regularne czynności, jak 
również rodziców i inne osoby, które przyprowadzają dziecko do placówek pobytu dziennego, 
a także uczniów i dzieci obejmowane opieką. 
 
Do pkt. 2.1. – 2.1.3.: 
Przepis ten uniemożliwia wstęp do placówek osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (pkt. 
2.1.1.). Dotyczy to również osób, w przypadku których z powodu określonych oznak 
zewnętrznych lub okoliczności nie można wykluczyć z wystarczająco dużym 
prawdopodobieństwem, że nie są one zakażone nowym koronawirusem SARS-CoV-2. 
 
Do pkt. 2.2. – 2.11.: 
W celu przerwania potencjalnych łańcuchów zakażeń w obiektach objętych Rozporządzeniem 
Ogólnym konieczne jest, aby:  
 
• wyżej wymieniona grupa osób niezwłocznie poinformowała placówkę o zakażeniu 

wirusem SARS-CoV-2 lub o kontakcie z osobą zakażoną SARS-CoV-2,  
• dzieci, które podczas opieki/uczniowie, którzy podczas lekcji wykazują objawy zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, zostały/zostali odseparowane/-i od grupy / klasy i odebrane/-i z 
placówki. 

 
Mając na uwadze zarówno prawo do edukacji i opieki, jak i profilaktykę i kontrolę zakażeń, z 
uwagi na utrzymujący się niski poziom zakażeń zachowany zostaje skrócony okres, po którym 
dzieci, które wykazywały objawy zakażenia, mogą wrócić do placówki. Niezależnie od 
powyższego dziecko może wrócić do placówki również po aktualnym, negatywnym teście w 
kierunku SARS-CoV-2. 
 
W celu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 konieczne jest stosowanie wymienionych 
indywidualnych środków i zasad higieny oraz określonych dalszych środków profilaktyki i 
kontroli zakażeń. W szczególności konieczne jest umieszczenie w strefie wejścia do placówki 
wymienionych w rozporządzeniu instrukcji, aby w sposób odpowiedni do wieku informować 
uczniów o środkach higieny osobistej i ogólnych zasadach profilaktyki zakażeń oraz pomagać 
im w ich przestrzeganiu. W celu uniknięcia wysokiego stężenia aerozoli, pomieszczenia 
lekcyjne powinny być wietrzone także co najmniej raz w ciągu lekcji. Można zrezygnować z 
tego, jeżeli np. ze względu na trwający sprawdzian klasowy nie jest to możliwe bez 
przerywania pracy uczniom. To, czy wietrzenie podczas lekcji wymaga krótkiej przerwy w 
zajęciach, zależy od warunków danego pomieszczenia i pogody. 
 
Ze względu na utrzymujące się ryzyko związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz 
nakazane z tego powodu środki higieny, w tym zakaz wstępu do placówki, należy zobowiązać 
rodziców do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z odpowiednimi regulacjami. Ponadto 
w przypadku pobytu dziennego dzieci w wieku przedszkolnym nadal należy codziennie 
przedstawiać podpisane oświadczenie o stanie zdrowia: mimo, że zgodnie z najnowszym 
stanem wiedzy młodsze dzieci nie są „siłą napędową” zakażeń SARS-CoV-2, to jednak w 
większym niż przeciętny stopniu zapadają na infekcje z porównywalnymi objawami. 
 
Do pkt. 3.: 
Punkty od 3.1. do 3.5. określają szczegółowe zasady funkcjonowania szkół i internatów 
szkolnych. 
 
Do pkt. 3,1.: 
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Oprócz ogólnych regulacji określonych w pkt. 2 Rozporządzenia Ogólnego, wszystkie szkoły i 
internaty szkolne w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii podlegają regulacjom określonym w 
pkt. 3.2. do 3.5. 
 
Do pkt. 3,2.: 
Nie jest już (zasadniczo) zabronione przebywanie na terenie szkoły osób spoza niej. Zdanie 1 
jasno określa, że osoby należące do społeczności szkolnej, w szczególności uczniowie i 
nauczyciele, zasadniczo nie są zobowiązani do noszenia na terenie szkoły osłony ust i nosa. 
Zgodnie ze zdaniem 2 osoby spoza szkoły są zwolnione z obowiązku noszenia maski, jeżeli 
nie jest on zasadny lub z innego ważnego powodu. Tym samym zdanie 3 nie przewiduje 
bezwarunkowego obowiązku zachowania odległości minimalnej – z reguły półtora metra – 
jednakowoż nakazuje zachowanie ostrożności w tym względzie. 
 
Punkt 3.2. Zdanie 2 odnosi się do odpowiednich wyjątków określonych w § 1 ust. 2 
saksońskiego rozporządzenia ws. profilaktyki i kontroli zakażeń koronawirusem 
(SächsCoronaSchVO) dla dzieci, podopiecznych oraz osób z niepełnosprawnościami i 
problemami zdrowotnymi. W ramach planu higieny (§ 36 IfSG) można ponadto uwzględnić w 
kontekście prawnym specyfikę danej szkoły i dzięki temu zoptymalizować w danej placówce 
skuteczność środków profilaktyki i kontroli zakażeń. 
 
Do pkt. 3,3.: 
Osoby związane z placówką, w szczególności uczniowie i nauczyciele, nie są zobowiązani do 
zakrywania ust i nosa na terenie szkoły. W planie higieny można jednak (po dokonaniu 
należytej oceny i z uwzględnieniem zasady proporcjonalności) zawrzeć obowiązek noszenia 
maski poza lekcjami. Jeżeli taki obowiązek nie istnieje, zaleca się, aby osoby należące do 
społeczności szkolnej nosiły osłonę ust i nosa. Można w tym celu zastosować odpowiednie 
środki, jak plakaty informacyjne czy regularne „pouczenia”. 
 
Do pkt. 3,4.: 
Pomimo powrotu do regularnego funkcjonowania stan pandemii wciąż wymaga nie tylko 
stosowania się do zasad higieny, ale również śledzenia zakażeń. Zachowanie i promowanie 
możliwości śledzenia zakażeń jest kluczowe w tłumieniu pandemii, również w przypadku 
ewentualnego, ponownego wzrostu zakażeń. Oprócz standardowego dokumentowania 
obecności uczniów i nauczycieli w tzw. dzienniku klasowym, właściwe jest codzienne 
dokumentowanie obecności w szkole osób spoza niej. Obowiązek dokumentacji odnosi się 
tylko do pobytów trwających powyżej 15 minut, ponieważ zgodnie z dotychczasowym stanem 
wiedzy, ryzyko zakażenia wzrasta w sposób znaczący przy bezpośrednim kontakcie 
przekraczającym 15 minut. Przepis ten ma również przyczynić się do jak największego 
skrócenia pobytu w szkole np. osób sprawujących opiekę nad dzieckiem podczas 
przyprowadzania i odbierania go. Ze względu na ochronę danych osobowych dokumentacja 
nie jest przechowywana dłużej niż jest to konieczne do odtworzenia ewentualnego łańcucha 
zakażeń. 
 
Do pkt. 3,5.: 
Z uwagi na ścisłą współpracę, również ze względów przestrzennych, szkół szpitalnych i 
klinicznych z danym szpitalem/kliniką, niezbędne jest konsultowanie planów higieny z dyrekcją 
szpitala/kliniki. 
 
Do pkt. 4.: 
Punkty 4.1. do 4.4. zawierają dodatkowe szczegółowe regulacje dla wszystkich placówek 
pobytu dziennego dla dzieci w wieku przedszkolnym (żłobki, przedszkola, placówki pedagogiki 
specjalnej i placówki opiekuńcze). Tym samym regulacja nie obejmuje świetlic, w przypadku 
których obowiązują zasadniczo tylko ogólne regulacje określone w punkcie 2; oprócz tego 
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jednak, na podstawie pkt. 4.5., do świetlic odnosi się również „obowiązek noszenia maski” wg 
pkt. 4.3. oraz „obowiązek dokumentacji” wg pkt. 4.4.  
 
Z uwagi na różne okoliczności, obecnie niski poziom zakażeń oraz obowiązek 
dokumentowania obecności wszystkich osób spoza placówki (pobyt powyżej 15 minut) zmiana 
ta jest możliwa i wskazana w celu egzekwowania prawa do opieki z jednej strony oraz 
uwzględniania profilaktyki i kontroli zakażeń z drugiej strony. Ze względu na ochronę danych 
osobowych dokumentacja nie jest przechowywana dłużej niż jest to konieczne do odtworzenia 
ewentualnego łańcucha zakażeń. 
 
Zgodnie z aktualnym stanem nauki dzieci mają najmniejszy udział w liczbie zakażeń. Z uwagi 
na fakt, że w placówkach pobytu dziennego nie jest możliwe zachowywanie nakazanej 
odległości minimalnej między dziećmi a pedagogiem, istnieją równoległe regulacje, których 
należy przestrzegać w ramach profilaktyki i kontroli zakażeń. 
 
Do pkt. 4,1.: 
Żłobki, przedszkola, placówki pedagogiki specjalnej i placówki opiekuńcze mogą organizować 
swoją codzienną pracę zgodnie z podstawowymi koncepcjami pedagogicznymi. W ramach 
regularnego funkcjonowania w warunkach koronawirusa nie powinno już zasadniczo 
dochodzić do ograniczeń umownego zakresu opieki. 
 
Do pkt. 4,2.:  
Regulacją tą zostaje przedłużona praktyka codziennego przedkładania „oświadczenia o stanie 
zdrowia”. Z uwagi na niski poziom zakażeń regulacja dotycząca placówek dziennych dla dzieci 
skupia się na konkretnym dziecku. Bez tego oświadczenia dziecko nie zostanie objęte opieką 
placówki przedszkolnej. Ponadto, personel pedagogiczny wszystkich placówek pobytu 
dziennego może odmówić opieki, jeśli dziecko wykazuje objawy choroby COVID-19. 
 
Do pkt. 4.3.: 
W ramach profilaktyki i kontroli zakażeń osoby spoza placówki muszą nosić osłonę ust i nosa. 
Dodatkową ochronę zapewnia zachowywanie wystarczającego odstępu minimalnego, 
wynoszącego z reguły półtora metra. W odróżnionemu od szkół, jest on wymagany w 
przypadku osób spoza placówki, ponieważ placówki dzienne dla dzieci mają zwykle bardziej 
ograniczoną przestrzeń niż szkoły; tym samym w placówkach tych brakuje zazwyczaj 
większych otwartych przestrzeni, boisk sportowych, holi, auli, dużych sal itp., jakie można 
spotkać w szkołach. Regulacja ta dotyczy również placówek opiekuńczych dla dzieci. 
 
Zdanie 2 odnosi się do odpowiednich wyjątków określonych w § 1 ust. 2 saksońskiego 
rozporządzenia ws. profilaktyki i kontroli zakażeń koronawirusem (SächsCoronaSchVO) dla 
dzieci, podopiecznych oraz osób z niepełnosprawnościami i problemami zdrowotnymi. 
Regulacja ta nie umożliwia rozszerzenia obowiązku noszenia osłony ust i nosa zawartego w 
planie higieny (§ 36 IfSG) również na dzieci lub opiekunów pracujących w placówce, ponieważ 
obowiązek taki nie jest egzekwowalny w przypadku dzieci w tym wieku.  
 
Do pkt. 4.4.: 
Aby możliwe było odtwarzanie ewentualnych łańcuchów zakażeń, niezbędne jest codzienne 
dokumentowanie obecności osób w placówce również podczas ich regularnego 
funkcjonowania. Codzienna dokumentacja obecności musi obejmować zarówno dzieci i 
personel oraz wszystkie osoby, które przebywały w placówce dłużej niż 15 minut. Ze względu 
na ochronę danych osobowych dokumentacja nie jest przechowywana dłużej niż jest to 
konieczne do odtworzenia ewentualnego łańcucha zakażeń. 
 
Do pkt. 5.: 
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Do pkt. 5.1. 
Długi okres obowiązywania ma zapewnić bezpieczeństwo planowania w określonych w 
rozporządzeniu placówkach. Pokazuje on, że nie przewiduje się ponownego wprowadzenia 
na poziomie krajowym obostrzeń z tytułu profilaktyki zakażeń w funkcjonowaniu tych 
placówek, chyba że wymusi to zmiana stanu faktycznego lub prawnego. Daty wejścia w życie 
oraz zakończenia obowiązywania Rozporządzenia Ogólnego ustalane są na podstawie 
obowiązujących w większości szkół w Saksonii przepisów na pierwszy i ostatni dzień zajęć 
szkolnych w pierwszym półroczu szkolnym 2020/2021 (zob. VwV Bedarf und 
Schuljahresablauf 2020/2021 z dn. 17 kwietnia 2020 [MBl. SMK S. 52, 101]). Regulacje, które 
mają stać się nieskuteczne dopiero z dniem 7 marca 2021, muszą dłużej pozostać w mocy z 
uwagi na zobowiązania wykraczające poza ogólny okres skuteczności. 
 
Do pkt. 5,2.: 
Zastrzeżenie uchylenia wyraźnie precyzuje, że możliwa w każdej chwili zmiana obecnej 
sytuacji epidemiologicznej będzie skutkować dostosowaniem Rozporządzenia Ogólnego w 
oparciu o zasadę proporcjonalności: jak pokazały ostatnie miesiące, stan epidemiologiczny 
podlega częstym dynamicznym zmianom, które wymagają dostosowywania również podstaw 
prawnych. Aby w ramach optymalnej profilaktyki i kontroli zakażeń nadążyć za dynamiką 
sytuacji, właściwe organy muszą elastycznie stosować przynależne im instrumenty prawne. 
Zastrzeżenie uchylenia służy zatem zapewnieniu tej elastyczności również w odniesieniu do 
niniejszego Rozporządzenia Ogólnego, a także ułatwieniu wypełniania obowiązku obserwacji 
i kontroli, któremu w ramach profilaktyki i kontroli zakażeń podlegają organy ochrony zdrowia. 
 
 

Pouczenie o środkach odwoławczych 
 
Odwołanie od niniejszego Rozporządzenia Ogólnego można wnieść do właściwego miejscowo 
sądu administracyjnego w terminie jednego miesiąca od daty jego ogłoszenia. 
 
Właściwym miejscowo jest sąd administracyjny w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii, w 
którego rejonie odwołujący się ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania: 
 
• Sąd Administracyjny w Chemnitz [Verwaltungsgericht Chemnitz], Zwickauer Straße 56, 

09112 Chemnitz, jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się w mieście 
Chemnitz, okręgach Landkreis Mittelsachsen, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis lub 
Landkreis Zwickau; 

 
• Sąd Administracyjny w Dreźnie [Verwaltungsgericht Dresden], Hans-Oster-Straße 4, 

01099 Drezno, jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się w mieście Drezno, 
okręgach Landkreis Görlitz, Landkreis Bautzen, Landkreis Meißen lub Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; 

 
• Sąd Administracyjny w Lipsku [Verwaltungsgericht Leipzig], Rathenaustraße 40, 04179 

Lipsk, jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się w mieście Lipsk, okręgach 
Landkreis Leipzig lub Landkreis Nordsachsen. 

 
Jeżeli odwołujący się nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania w Wolnym Kraju Związkowym 
Saksonii, właściwym miejscowo sądem jest Sąd Administracyjny w Dreźnie 
[Verwaltungsgericht Dresden], Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drezno. 
 
 
Drezno, 13 sierpnia 2020 r. 
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