„Společně proti koronaviru“ – aktuální
opatření související s koronavirem ve
Svobodném státě Sasko
Vážení občané, rád bych vám všem poděkoval za spolupráci při dodržování opatření proti
pandemii. Toto břemeno neseme společně.
Ministerský předseda Michael Kretschmer

Nařízení o ochraně před koronavirem

Saská vláda odhlasovala nové nařízení o ochraně před koronavirem. To platí od 17. Července
2022. Nařízení obsahuje základní ochranná opatření na základě pokynů zákona o ochraně před
nákazou.

Zde naleznete nejdůležitější platná pravidla.

Přehled opatření souvisejících
s koronavirem
Povinnost nošení respirátorů v zařízeních
Při cestování veřejnou hromadnou dopravou je v Sasku povinné nosit
ochrannou masku. Od 28. května 2022 postačuje lékařská ochrana úst
a nosu, např. chirurgická rouška. Není již nezbytně nutné používat
respirátory FFP2.
V nemocnicích a ordinacích lékařů je povinné nosit už jen lékařskou ochranu úst a nosu.
Respirátor je doporučen při přímém kontaktu s ohroženými osobami.
V ostatních zdravotnických a sociálních zařízeních (mimo jiné v zařízeních pomoci při
začleňování, v pečovatelských zařízeních) je dále předepsáno nošení respirátoru FFP2.
Vláda naléhavě doporučuje nošení masek ve veřejně přístupných vnitřních prostorách
a dodržování minimálních rozestupů.

Povinnost testování v zařízeních
Povinnost testování na koronavirus platí mimo jiné pro zaměstnavatele,
zaměstnance a návštěvníky pro přístup do následujících zařízení:




Pečovatelská zařízení, hospicy, chráněné dílny
Zařízení společného ubytování pro žadatele o azyl a uprchlíky
Detenční zařízení, nápravná zařízení

Povinnost testování se nevztahuje na děti do šesti let.
Zaměstnavatelé a zaměstnanci výše uvedených zařízení, kteří jsou očkovaní nebo prodělali
koronavirus, musí nejméně dvakrát týdně předložit aktuální doklad o testování.
Očkované osoby a návštěvníci, kteří prodělali onemocnění, a zaměstnanci v nemocnicích
nepodléhají povinnosti testování. Neočkované osoby a osoby a zaměstnanci, kteří onemocnění
neprodělali, musí nejméně dvakrát týdně předložit aktuální doklad o testování.
Neočkovaní návštěvníci a návštěvníci nemocnic, kteří onemocnění neprodlělali, musí předložit
aktuální doklad o testování.

Školy a vzdělávání



V zařízeních denní péče o děti a ve školách již neplatí povinnost nošení
masek a povinnost testování.
Povinnost testování nadále přetrvává v zařízeních péče o děti
poskytujících lékařsko-pedagogickou podporu a v podobných zařízeních.

