
DZIAŁANIA PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI W SAKSONII 
OD 28 STYCZNIA 2021

Zgodnie ze wspólną decyzją premierów i kanclerz z dnia 19 stycznia Wolny Kraj Saksonia dostosowuje 
swoje Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem i realizuje decyzje na poziomie krajo-
wym. Nadal obowiązuje ograniczenie kontaktów, noszenie osłon na usta i nos, rezygnacja z podróży, 
odwiedzin i zakupów, przestrzeganie zasad dotyczących higieny i zachowania odstępu.

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 28 stycznia do 14 lutego 2021.

Saksońskie Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem
(Ogłoszenie Ministerstwa Stanu ds. Społecznych i Spójności Społecznej Kraju Związkowego Sakso-
nia z dnia 26 stycznia 2021)

Obowiązek noszenia maseczki i ograniczenia opuszczania domu
 » Obowiązek noszenia maseczki: Obowiązek noszenia osłony na usta i nos obowiązuje nadal wszędzie 

tam, gdzie spotykają się ludzie. Obowiązek noszenia medycznej osłony na usta i nos obowiązuje 
podczas korzystania z publicznych środków transportu, przed wejściem do i w hurtowniach i skle-
pach detalicznych, jak i w placówkach medycznych (np. gabinetach lekarskich) oraz w przypadku 
spotkań w kościołach i w czasie wykonywania praktyk religijnych.

 » Ograniczenie opuszczania domu: Dom można opuszczać wyłącznie z ważnej przyczyny (praca, za-
kupy, wizyta u lekarza, szkoła, przedszkole, wizyta na własnej działce/w ogrodzie).

 » Rozszerzenie ograniczenia opuszczania domu: od godz. 22:00 do 6:00. W tych godzinach mieszka-
nie można opuszczać wyłącznie ze szczególnie ważnej przyczyny (wykonywanie działalności zawo-
dowej, skorzystanie z pomocy medycznej, opieka nad zwierzętami).

 » Zasada 15 kilometrów: Ograniczenie 15 kilometrów dookoła miejsca zamieszkania lub miejsca pra-
cy dla aktywności w czasie wolnym i zakupów pozostaje nadal w mocy.

 » Zakaz spożywania alkoholu: Zakazane jest spożywanie alkoholu na ulicach w centrum miasta oraz 
w pozostałych miejscach publicznych pod gołym niebem, w których ludzie przebywają na ograniczo-
nej przestrzeni lub dłużej niż tylko chwilowo. Konkretne miejsca objęte tym zakazem zostaną wska-
zane przez właściwe miasta na prawach powiatu lub właściwe powiaty.

Ograniczanie kontaktów i zachowanie odstępu
 » Kontakty należy zasadniczo ograniczyć do minimum.
 » Ograniczanie kontaktów: Ograniczanie kontaktów: Kontakty prywatne są dozwolone wyłącznie 

między osobami z jednego gospodarstwa domowego plus jeszcze jedna osoba. Wyjątki stanowią 
rodziny lub sąsiedzi wspierający się wzajemnie w opiece nad dziećmi. W takim zakresie mogą 
spotykać się dzieci w wieku poniżej 14 roku życia z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych.

 » Szczególny apel: Należy unikać wszelkich niepotrzebnych kontaktów oraz zbędnych prywatnych, 
turystycznych i służbowych podróży.

Stan na dzień: wtorek, 26 stycznia 2021

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-8959
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-8959


Obowiązek odbycia kwarantanny
 » w przypadku testu o wyniku pozytywnym
 » w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą z wynikiem pozytywnym
 » w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie

Szkoły i przedszkola
Zamknięcie przedszkoli, szkół i świetlic. Szkoły, internaty szkolne oraz placówki opieki dziennej 
pozostają zamknięte do 14 lutego.

Otwarcie szkół zawodowych dla ostatnich klas: Po feriach zimowych od dnia 8 lutego uczniowie 
ostatnich klas i ostatnich roczników szkół zawodowych i studiów zawodowych mogą ponownie brać 
udział w lekcjach w trybie stacjonarnym. Ze względu na ochronę przed zarażeniem, w przypadku gdy 
nie będzie możliwości zachowania odstępu minimalnego, zajęcia będą prowadzone w podzielonych 
klasach.

Od dnia 18 stycznia uczennice i uczniowie ostatnich klas szkół średnich, szkół specjalnych (uczących 
się zgodnie z planem nauczania szkoły średniej), gimnazjów (klasy 11 i 12), gimnazjów zawodowych 
(klasy 12 i 13), zawodowych szkół średnich, wieczorowych szkół średnich, gimnazjów wieczorowych 
(klasy 11 i 12) oraz kolegiów (klasy 11 i 12) biorą udział w lekcjach w trybie stacjonarnym.

Lekcje ze względu na ochronę przed zakażeniem odbywać się będą w podzielonych klasach. Wszyst-
kie pozostałe dzieci i młodzież uczestniczyć będą w nauczaniu domowym. Dla uczennic i uczniów 
szkół podstawowych (szkoła podstawowa i szkoła specjalna klasy 1-4) oraz dla dzieci przedszkolnych i 
świetlicowych w dalszym ciągu zostaje utrzymana oferta opieki w trybie awaryjnym.

Ferie zimowe: Ferie zimowe zostają skrócone, a ich termin ulega zmianie. Zgodnie z powyższym ferie 
zimowe rozpoczynają się w dniu 31 stycznia i kończą się w dniu 6 lutego (ostatni dzień ferii). W zami-
an za to wydłużone zostają ferie wielkanocne. Rozpoczynają się one w dniu 27 marca i kończą plano-
wo w dniu 10 kwietnia.

Zakupy i sklepy
Hurtownie i sklepy detaliczne nadal pozostają 
zamknięte.

Otwarte pozostają:
 » Sklepy z produktami codziennego użytku
 » Sklepy oferujące asortyment mieszany mogą być 

otwarte, jeśli większość oferty (ponad 50 procent) 
stanowi asortyment dopuszczalny.

 » Sprzedaż napojów
 » Artykuły dla zwierząt
 » Poczta i usługi pocztowe
 » Drogerie, apteki i sklepy z artykułami medycznymi
 » Banki i instytucje finansowe

 » Optyk, sklepy z aparatami słuchowymi
 » Firmy pogrzebowe
 » Pralnie
 » Pralnie samoobsługowe
 » Usługi odbioru i usługi dostawcze
 » Sprzedaż gazet
 » Stacje benzynowe, centra recyclingu
 » Warsztaty samochodowe i rowerowe


