"Chúng ta chống lại Corona" - những
biện pháp Corona hiện tại ở Bang
Sachsen
Quý vị công dân thân mến, tôi xin cám ơn tất cả các quý vị về việc quý vị đã cùng
tham gia những biện pháp chống đại dịch. Chúng ta cùng nhau gánh vác.
Thủ hiến bang Michael Kretschmer

Sắc lệnh phòng chống Corona

Chính phủ bang Sachsen đã quyết định một Sắc lệnh phòng chống Corona mới. Những quy
định này đã có hiệu lực từ ngày 17.07.2022. Nội dung sắc lệnh bao hàm những biện pháp phòng
chống cơ bản trên cơ sở những quy định của Bộ luật phòng chống lây nhiễm.

Quý vị sẽ thấy ở đây những quy tắc hiện hành quan trọng nhất.

Khái quát về những biện pháp corona
Nghĩa vụ đeo khẩu trang tùy thuộc vào cơ sở
Nghĩa vụ đeo khẩu trang được áp dụng khi đi trên phương tiện giao
thông công cộng tại bang Sachsen. Từ ngày 28.5.2022, chỉ cần đeo
khẩu trang y tế thông thường là đủ, ví dụ khẩu trang phòng mổ. Không
nhất thiết phải đeo khẩu trang FFP-2.
Tại các bệnh viện và phòng khám bác sĩ chỉ còn nghĩa vụ đeo khẩu
trang y tế. Khuyến nghị nên đeo khẩu trang FFP-2 khi tiếp xúc trực tiếp với người dễ mắc bệnh.
Tại những cơ sở khác của nghành y tế và xã hội (trong đó có cơ sở trợ giúp hội nhập, cơ sở điều
dưỡng) vẫn tiếp tục quy định phải đeo khẩu trang FFP-2.
Chính phủ bang khuyến nghị khẩn cấp việc đeo khẩu trang tại những phòng kín tiếp khách công
cộng và việc giữ khoảng cách tối thiểu.

Nghĩa vụ xét nghiệm tùy thuộc vào cơ sở
Nghĩa vụ xét nghiệm vi rút corona được áp dụng cho những người sử dụng
lao động, nhân viên và những khách thăm của những cơ sở sau đây:




Cơ sở chăm sóc, nhà nghỉ cho người hấp hối, cơ sở hội nhập cho
người tàn tật
Chỗ ở tập thể của người xin tị nạn và người trốn chạy
Trại tạm giam để trục xuất, cơ sở cải huấn

Nghĩa vụ xét nghiệm không áp dụng cho những người dưới 6 tuổi.
Người sử dụng lao động và nhân viên của các cơ sở trên đã được tiêm phòng hoặc phục hồi
phải trình bằng chứng xét nghiệm hiện tại ít nhất hai lần một tuần.
Khách đến thăm đã được tiêm phòng hoặc phục hồi và nhân viên làm trong bệnh viện không có
nghĩa vụ phải xét nghiệm. Những người sử dụng lao động, nhân viên chưa tiêm phòng hoặc
chưa phục hồi phải trình bằng chứng xét nghiệm hiện tại ít nhất hai lần một tuần.
Khách đến thăm các bệnh viện chưa tiêm phòng hoặc chưa phục hồi phải trình bằng chứng xét
nghiệm hiện tại.

Trường học và giáo dục



Nghĩa vụ đeo khẩu trang và xét nghiệm không còn trong nhà trẻ và
trường học.
Nghĩa vụ xét nghiệm tiếp tục được áp dụng cho các nhà trẻ sư phạm trị
liệu và những cơ sở tương tự.

