„My przeciwko koronawirusowi” –
aktualne środki zapobiegające
rozprzestrzenianiu koronawirusa w
Wolnym Kraju Saksonii
Drodzy Obywatele, dziękujemy wszystkim za udział w działaniach przeciwko
rozprzestrzenianiu się pandemii. Wspólnie dźwigamy ten ciężar.
Premier Michael Kretschmer

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem

Rząd Saksonii uchwalił nowe rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem.
Obowiązuje ono od dnia 17 lipca 2022 roku. Rozporządzenie obejmuje podstawowe środki
ochrony opracowane na podstawie wytycznych ustawy o ochronie przez zakażeniami.

Tutaj znajdą Państwo najważniejsze obowiązujące zasady.

Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu
koronawirusa w skrócie
Obowiązek noszenia maseczek w wybranych obiektach
W Saksonii noszenie maseczki podczas korzystania ze środków
komunikacji publicznej jest obowiązkowe. Od dnia 28 maja 2022 roku
wystarczy medyczna ochrona ust i nosa, np. maseczka chirurgiczna.
Maseczka FFP2 nie jest już konieczna.
W szpitalach i gabinetach lekarskich obowiązkowe jest noszenie tylko medycznej osłony na usta i
nos. Maseczka FFP2 jest zalecana w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami wrażliwymi.
W innych placówkach opieki zdrowotnej i społecznej (m.in. pomoc integracyjna, domy opieki)
noszenie maseczki FFP2 jest nadal obowiązkowe.
Rząd zdecydowanie rekomenduje noszenie maseczek w pomieszczeniach publicznych oraz
zachowanie minimalnego odstępu.

Obowiązek testowania w wybranych obiektach
Obowiązkiem testowania na koronawirusa objęci są m.in. pracodawcy,
pracownicy i odwiedzający w celu uzyskania dostępu do następujących
obiektów:




domów opieki, hospicjów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych
obiektów zakwaterowania zbiorowego osób ubiegających się o azyl i
uchodźców
zakładów karnych, zakładów poprawczych

Obowiązek testowania nie dotyczy osób poniżej 6. roku życia.
Pracodawcy i pracownicy zaszczepieni lub ozdrowieńcy w wymienionych wyżej obiektach mają
obowiązek przedłożenia aktualnego dowodu przeprowadzania testu co najmniej dwa razy w
tygodniu kalendarzowym.
Zaszczepieni i ozdrowieni odwiedzający oraz pracownicy szpitali nie podlegają obowiązkowym
testom. Pracodawcy i pracownicy, którzy są niezaszczepieni i nie są ozdrowieńcami, muszą
dostarczyć aktualne zaświadczenie z testu co najmniej dwa razy w tygodniu kalendarzowym.
Osoby odwiedzające w szpitalach, które są niezaszczepione i nie są ozdrowieńcami, muszą
przedstawić aktualne zaświadczenie z testu.

Szkoły i edukacja



W placówkach dziennej opieki i szkołach nie ma już obowiązku noszenia
masek i testowania.
Obowiązek testowania nadal istnieje w specjalnych placówkach dziennej
opieki i podobnych instytucjach.

