Regulacja
Ogłoszenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw
Społecznych i Spójności Społecznej
dotyczące ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 i COVID19
(Saksońskie rozporządzenie o ochronie przez koronawirusem SächsCoronaSchVO)
obowiązujące od 31 marca 2020 r.
Na podstawie § 32 zdanie 1 w związku z § 28 § 1 zdanie 1 i 2 ustawy o ochronie
przed infekcjami z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I S. 1045), z czego § 28 ust. 1 zdanie 1 i 2
w art. 1 nr 6 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (BGBl. I s. 587) oraz zgodnie z § 7
rozporządzenia samorządu Saksonii i ministerstwa spójności społecznej Saksonii w celu
uregulowania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przed infekcjami oraz zwrotu
kosztów szczepień i innych środków profilaktycznych od 9 stycznia 2019 r. (Sächs-GVBl.
S. 83), który podlega zarządzeniu z dnia 13 marca 2020 r. (SächsGVBl. S. 82) zostało
zmienione, Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej
postanawia:

§1
Ogólne
Z powodu pandemii koronawirusa zachęca się wszystkich do ograniczenia kontaktów
fizycznych i społecznych z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego do
absolutnie niezbędnego minimum. Tam, gdzie to możliwe, odległość między dwiema
osobami powinna wynosić minimum 1,5 metra.

§2
Wstępne ograniczenie wyjść
(1) Opuszczanie domu bez uzasadnionego powodu jest zabronione.
(2) Wyraźne powody
1.

zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu życia, ciała i mienia,

2.

wykonywanie czynności zawodowych (obejmuje to również drogę do i z danego
miejsca pracy),

3.

Podróż tam iz powrotem w celu opieki nad dziećmi w nagłych wypadkach zgodnie z
ogólnym dekretem Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej
dotyczącym przedszkoli i szkół z 23 marca 2020 r., lub profesjonalnie sprawowanej
opieki zastępczej nad dziećmi i placówek opieki dziennej zgodnie z ogólnym
dekretem Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej z 20 marca 2020
r.,

4.

zapewnienie bezpieczeństwa dostaw dla ludności, w tym usług odbioru i dostawy
(również w ramach wolontariatu),

5.

przygotowanie niezbędnego ruchu dostawczego, w tym przesyłek pocztowych i
zamówień wysyłkowych,

6.

podróże straży pożarnej, personelu ratowniczego lub kierownictwa ds. katastrof do
odpowiedniej bazy lub miejsca zdarzenia,

7.

korzystanie z usług opieki medycznej, psychospołecznej i weterynaryjnej (np. wizyta u
lekarza, leczenie i obowiązkowe porady specjalistyczne, a także oddawanie krwi i
osocza), a także odwiedzanie krewnych przedstawicieli zawodów medycznych i
opieki zdrowotnej, o ile jest to pilnie wymagane z medycznego punktu widzenia (np.
psycho- i fizjoterapeuci w domach spokojnej starości i domach opieki) lub w
kontekście pilnie potrzebnej opieki duszpasterskiej,

8.

Drogi zaopatrzenia w artykuły codziennego użytku (sprzedaż detaliczna żywności,
szkółki produkujące i sprzedające żywność oraz firmy ogrodnicze, sklepy rolnicze,
sklepy z napojami, sklepy zoologiczne, apteki, drogerie, sklepy z zaopatrzeniem
medycznym, optycy, protetycy słuchu, banki, kasy oszczędnościowe i bankomaty,
maszyny, urzędy pocztowe, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe i rowerowe,
pralnie chemiczne, pralnie, sprzedaż gazet i dostarczanie pocztowych dokumentów
do głosowania) oraz sprzedaż hurtowa,

9.

Odwiedzanie mobilnych stoisk handlowych na wolnym powietrzu lub w halach
targowych z żywnością , domowymi produktami ogrodniczymi i szkółkami drzew oraz
zaopatrzeniem zwierząt, pod warunkiem, że pomiędzy stoiskami handlowymi
zapewniona jest minimalna odległość 2 metrów,

10. uczestnictwo w nieodwołalnych spotkaniach z władzami, sądami, komornikami,
prawnikami, notariuszami, doradcami podatkowymi, audytorami i przedsiębiorcami,
obejmuje to również udział w publicznych rozprawach sądowych oraz udział w
spotkaniach lokalnych rad, a także ich komitetów i organów,
11. Odwiedzanie małżonków i partnerów życiowych, a także partnerów współlokatorów,
osób potrzebujących, chorych lub niepełnosprawnych (znajdujących się poza
instytucjami) oraz sprawowanie opieki i prawa dostępu w odpowiednim obszarze
prywatnym,
12. towarzyszenie osobom i nieletnim potrzebującym wsparcia,
13. towarzyszenie umierającym i uczęszczanie na pogrzeby osób z najbliższego kręgu
rodzinnego, przy czym liczba uczestników nie może przekraczać 15 osób,
14. uprawianie sportu na świeżym powietrzu i ćwiczenia fizyczne przede wszystkim w
pobliżu części mieszkalnej i odwiedzanie własnej działki lub nieruchomości, ale tylko
samodzielnie lub w towarzystwie partnera życiowego lub osób z tego samego
gospodarstwa domowego lub w wyjątkowych przypadkach z inną osobą, która nie
mieszka w gospodarstwie domowym,
15. niezbędne działania w zakresie opieki nad zwierzętami.
(3) W przypadku kontroli ze strony kategorii saksońskiego samorządu i
saksońskiego ministerstwa spraw społecznych i spójności społecznej w celu uregulowania
obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przed zakażeniami oraz zwrotu kosztów
szczepień i innych środków profilaktycznych od
9. stycznia 2019 r. (SächsGVBl. S. 83), która jest regulowana rozporządzeniem z dnia 13
marca 2020 r. (Sächs-GVBl. S. 82) została zmieniona, właściwe organy i policja muszą
podać odpowiednie powody i w odpowiedni sposób. Jeden

Wiarygodności można udzielić w szczególności poprzez przedstawienie zaświadczenia
pracodawcy, firmowego lub usługowego identyfikatora lub dokumentów osobistych.

Sekcja 3
Zakaz odwiedzin
(1) Zabronione jest odwiedzanie
1.

Domów starców i domów opieki, z wyjątkiem umierających bliskich krewnych,
ograniczając liczbę obecnych krewnych do pięciu jednocześnie,

2.

Instytucji i ośrodków opieki ambulatoryjnej oraz grupy osób niepełnosprawnych
objętych zakresem zastosowania zgodnie z § 2 Saksońskiej Ustawy o opiece i jakości
mieszkania z 12 lipca 2012 r. (SächsGVBl. S. 397), ostatnio zmienionej ustawą z dnia
6 czerwca 2019 r. (SächsGVBl. Str. 466) zostało zmienione, zarejestrowane,

3.

Szpitali, a także placówek profilaktycznych i rehabilitacyjnych, w których świadczona
jest opieka medyczna porównywalna do opieki szpitalnej (placówki zgodnie z
Sekcja 23 ust. 3 numery 1 i 3 ustawy o ochronie przed infekcjami z dnia 20 lipca 2000
r. (BGBl. L p. 1045), ostatnio zmienionej art. 1–3 ustawy z dnia 27 marca 2020 r.
(BGBl. L
Str. 587) zostało zmienione),

4.

Szpitali dla dzieci i młodzieży wymagających zgody zgodnie z §§ 13 ust. 3, 19, 34, 35,
35a ust. 2 nr 3 i 4, 42 i 42a ósmej księgi kodeksu socjalnego - Opieka nad dziećmi i
młodzieżą - w wersji ogłoszenia z 11 września 2012 r. (Dziennik Ustaw Federalnych l.
2022), ostatnio zmieniona art. 36 ustawy z 12 grudnia 2019 r. (Dziennik Ustaw
Federalnych lp 2652), a także mieszkania, w których integracja pomoc udzielana jest
dzieciom i młodzieży.

(2) Wyjątki od ust. 1 pkt 3 to wizyty najbliższych krewnych na oddziałach
położniczych, opiekuńczych i opiece paliatywnej, a także hospicja i wizyty pod ścisłą
opieką bliskich krewnych. Maksymalna liczba obecnych krewnych jest ograniczona do
pięciu osób.
(3) Wyjątkami od ust. 1 numer 4 są konieczne wizyty pracowników urzędu opieki
nad młodzieżą, w tym ASD (Ogólna pomoc socjalna), oficjalnego opiekuna oraz wizyty
osób upoważnionych do korzystania z opieki lub upoważnionych przez nich na piśmie w
przypadku pilnej potrzeby medycznej . Osoby te muszą wcześniej uzgodnić wizytę z
zarządem obiektu. W przypadku podejrzanych przypadków zasadniczo odmawia się
dostępu zgodnie z wymogami RKI (Instytutu Roberta Kocha).
(4) Obiekty zgodne z ust. 1, numery od 1 do 4, muszą szczególnie zwracać uwagę
na zachowanie zapewniające higienę. Wejście do wyżej wymienionych obiektów w celach
terapeutycznych lub medycznych, a także w celu zastosowania środków konstrukcyjnych
w budynku, które nie mogą zostać odroczone, nie jest uważane za wizytę w rozumieniu
niniejszego przepisu.

§4
Dalsze rozporządzenia
Organy odpowiedzialne zgodnie z § 1 ust. 1 zdanie 1 rozporządzenia samorządu
Saksonii i Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Państwowej Saksonii za
uregulowanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przed infekcjami oraz o
zwrot kosztów szczepień i innych działań profilaktycznych może opierać się na ustawie o
ochronie przed infekcjami, która wprowadza dalsze przepisy dotyczące zaostrzenia.

Sekcja 5
Egzekwowanie zakazów, grzywien, kar
(1) Organy odpowiedzialne zgodnie z § 1 ust. 1 ust. 1 rozporządzenia samorządu
Saksonii i Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Państwa Saksonii za
uregulowanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przed infekcjami oraz o
zwrot kosztów szczepień i innych działań profilaktycznych,
1.

przestrzegania niniejszego rozporządzenia;

2.

przez najwyższy krajowy organ ds. zdrowia zgodnie z sekcją 1 ust. 1 zdanie 3
rozporządzenia rządu kraju związkowego Saksonii i Ministerstwa Spójności
Społecznej Saksonii w celu uregulowania obowiązków wynikających z ustawy o
ochronie przed infekcjami oraz zwrotu kosztów szczepień oraz inne środki
profilaktyczne w pilnych przypadkach postrzegane zadania i uprawnienia oraz

3.

środki podjęte przez najwyższy państwowy organ ds. zdrowia zgodnie z § 1 ust. 2
rozporządzenia rządu Saksonii i Ministerstwa Spójności Społecznej i Saksońskiego
Ministerstwa Spójności w celu uregulowania obowiązków wynikających z ustawy o
ochronie przed infekcjami oraz zwrotu kosztów szczepień i inne środki profilaktyczne

egzekwować w razie potrzeby. Należy przestrzegać zasady proporcjonalności. W
odpowiednich przypadkach można również poprosić lokalne władze policyjne o pomoc w
egzekwowaniu prawa.
(2) Naruszenia są ścigane jako przestępstwa administracyjne o grzywnie do 25 000
euro lub za przestępstwa pozbawienia wolności do pięciu lat (art. 73 (1a) nr 6, art. 2 i 74
ustawy o ochronie przed infekcjami).
(3) Naruszenie ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia podlega grzywnie bez dalszych
szczegółowych czynności administracyjnych zgodnie z § 73 ust. 1a nr 24 ustawy o
ochronie przed infekcjami.

§6
(Wejście w życie, wygaśnięcie)
(1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu i
wygasa 20 kwietnia 2020 r. o północy.

(2) Wraz z wejściem w życie tego rozporządzenia dekret generalny Saksońskiego
Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej z 22 marca 2020 r., Az. 15-5422
/ 10 (Wdrożenie ustawy o ochronie przed infekcjami w przypadku pandemii
koronawirusowej - ograniczenia wyjść).
Drezno, 31.03.2020 r.

Minister stanu ds. społecznych i spójności społecznej
Petra Kipping

