
DZIAŁANIA PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI W SAKSONII OD 
15 LUTEGO 2021 

Stan na dzień: 12 lutego 2021 
Zgodnie ze wspólną decyzją premierów i kanclerz z dnia 10 lutego Wolny Kraj Saksonia 
dostosowuje swoje Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem i realizuje decyzje na 
poziomie krajowym. 

Nadal obowiązują: ograniczenie kontaktów, noszenie osłon na usta i nos oraz przestrzeganie zasad 
dotyczących higieny i zachowania odstępu. Z drugiej strony gabinet podjął decyzje o pierwszych 
poluzowaniach. 

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 15 lutego do 7 marca 2021 r. 

Saksońskie Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem (Ogłoszenie Ministerstwa 
Stanu ds. Społecznych i Spójności Społecznej Kraju Związkowego Saksonia z 12 lutego 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 sklepach detalicznych, jak i w placówkach medycznych (np. gabinetach 
lekarskich) oraz w przypadku spotkań w kościołach i w czasie wykonywania praktyk 
religijnych. Dodatkowo obowiązkowe jest noszenie medycznej maseczki w pojazdach, jeśli 
podróże odbywają się z członkami innego gospodarstwa domowego. 

• Ograniczenie opuszczania domu: Dom można opuszczać wyłącznie z ważnej przyczyny 
(praca, zakupy, 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 
mieszkanie można opuszczać wyłącznie ze szczególnie ważnej przyczyny (wykonywanie 
działalności zawodowej, skorzystanie z pomocy medycznej, opieka nad zwierzętami). 

• Zasada 15 kilometrów: Ograniczenie 15 kilometrów dookoła miejsca zamieszkania lub 
miejsca pracy dla aktywności w czasie wolnym i zakupów pozostaje nadal w mocy. 

• Poluzowanie: Jeśli przez pięć dni nieprzerwanie 7-dniowa liczba nowych infekcji nie będzie 
przekraczała 100 nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w Wolnym Kraju Saksonii oraz 
w danym powiecie lub mieście, limit 15 km i zakaz opuszczania miejsca zamieszkania mogą 
zostać zniesione. 

• 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 ograniczonej przestrzeni lub dłużej niż tylko chwilowo. Konkretne miejsca 
objęte tym zakazem zostaną wskazane przez właściwe miasta na prawach powiatu lub 
właściwe powiaty. 



 

Zakupy i sklepy 

Sklepy dotknięte zamknięciem mogą otwierać się od 15 lutego w celu odbioru zamówionych 
towarów z zastrzeżeniem specjalnych zasad higieny. Towar należy oferować wstępnie telefonicznie 
lub online. (click & collect) 

Fryzjerzy i studia pielęgnacji stóp mogą być otwarte od 1 marca przy spełnieniu warunków 
(koncepcja higieny, medyczna ochrona ust i nosa, przydział wizyt i cotygodniowe testy 
pracowników). 

Szkoły nauki jazdy mogą być otwarte dla osób, które potrzebują prawa jazdy ze względów 
zawodowych. 

Wciąż 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 

Ograniczanie kontaktów i zachowanie odstępu 

• Kontakty należy zasadniczo ograniczyć do minimum. 

• 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. 



  



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 

Szkoły podstawowe i przedszkola zostaną ponownie otwarte 15 lutego w ramach ograniczonej 
regularnej pracy (ścisłe oddzielenie grup i klas ze stałymi osobami referencyjnymi). W przypadku 
uczniów szkół podstawowych zostaje zniesiony obowiązek uczęszczania do szkoły. Rodzice mogą 
więc sami zdecydować, czy poślą swoje dzieci do szkoły. 

Uczniowie klas niższych w szkołach specjalnych skupiających się na rozwoju intelektualnym 
również będą mogli ponownie uczęszczać do szkoły. 

Po tym, jak uczniowie ostatnich klas szkół średnich biorą już udział w lekcjach w trybie 
stacjonarnym, nowe Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem umożliwi większej 
liczbie uczniów uczęszczanie do szkoły od 22 lutego. Otwarcie obowiązuje dla uczniów ostatnich 
klas szkół średnich szkół specjalnych ze szczególnym naciskiem na naukę, a także dla uczniów w 
roku podstawowego szkolenia zawodowego i roku przygotowania zawodowego. 

Przed wejściem do placówek, w budynku szkoły i na terenie szkoły obowiązuje zasadniczo 
obowiązek noszenia medycznej ochrony ust i nosa przez uczniów, nauczycieli, pedagogów i innych 
pracowników. 


