«Ми проти коронавірусу»: чинні заходи
захисту від коронавірусу у Вільній
державі Саксонія
Любі співгромадяни! Хотів би подякувати всім вам за сприяння заходам боротьби
проти пандемії. Ми разом несемо це навантаження.
Прем’єр-міністр Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer)

Постанова про захист від коронавірусу

Уряд землі Саксонія ухвалив нову Постанову про захист від коронавірусу. Постанова діє
з 17 липня 2022 року. У Постанові вказані основні захисні заходи, що витікають із вимог
Закону про захист від інфекційних хвороб.

Тут наведені найважливіші з чинних правил.

Огляд заходів захисту від коронавірусу
Обов’язкове носіння маски в установах
Під час користування громадським транспортом у Саксонії
обов’язковим є носіння маски. З 28 травня 2022 р. достатньо
медичної маски, яка закриває рот і ніс, наприклад, хірургічної маски.
Носіння маски FFP2 вже не обов’язкове.
У лікарнях і лікарських кабінетах залишається лише вимога носіння
медичної маски, яка закриває рот і ніс. Носіння маски FFP2 рекомендується у випадку
безпосереднього контакту з особами, які належать до груп підвищеного ризику
захворювання.
В інших установах системи охорони здоров’я та соціального забезпечення (зокрема, в
установах соціальної інтеграції інвалідів, соціальних закладах догляду) залишається вимога
носіння маски FFP2.
Уряд землі настійно рекомендує носити маски в загальнодоступних приміщеннях, а також
дотримуватися мінімальної дистанції.

Обов’язкове тестування для перебування в установі
Обов’язкове тестування зокрема стосується роботодавців, персоналу та
відвідувачів і надає доступ до таких установ:


соціальні заклади догляду, хоспіси, соціальні підприємства для
інвалідів



заклади сумісного розміщення біженців і шукачів притулку



депортаційні установи, спеціалізовані лікувально-виправні
установи

Обов’язкове тестування не розповсюджується на дітей віком до 6 років.
Роботодавці та персонал вищевказаних установ, які вакцинувалися чи перехворіли, мають
принаймні двічі на календарний тиждень надавати дійсний результат тестування.
У лікарнях відвідувачі та персонал, які вакцинувалися чи перехворіли, не підлягають
обов’язковому тестуванню. Роботодавці та персонал, які не вакцинувалися та не
перехворіли, мають принаймні двічі на календарний тиждень надавати дійсний результат
тестування.
У лікарнях відвідувачі, які не вакцинувалися та не перехворіли, мають надавати дійсний
результат тестування.

Школи та освіта



Зобов'язання носити маски та проходити тестування більше не діє у
дитячих садках та школах.
Зобов'язання проходити тестування, як і раніше, застосовується в
лікувально-виховних дитячих центрах денного перебування та
аналогічних установах.

