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Vyhláška saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální 
soudržnosti na ochranu před koronavirem SARS-CoV-2 a COVID-

19 
 

(Saská vyhláška o ochraně před koronavirem - SächsCoronaSchVO) 

17. dubna 2020 

Na základě § 32 věty 1 ve spojení s § 28 odst. 1 věty 1 a 2 zákona o ochraně před 
infekcemi ze dne 20. července 2000 (BGBl. I s. 1045), z toho § 28 odst. 1 věty 1 a 2 podle 
čl. 1 bodu 6 zákona ze dne 27. března 2020 (BGBl. I s. 587) a podle § 7 vyhlášky saské 
státní vlády a saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti upravit 
povinnosti podle zákona o ochraně před infekcemi a náhrad nákladů za očkování a jiná 
preventivní opatření od 9. ledna 2019 (Sächs- GVBl. s. 83), která se řídí vyhláškou ze dne 
13. března 2020 (SächsGVBl. s. 82) bylo pozměněno, saské ministerstvo sociálních věcí 
a sociální soudržnosti vyhlašuje:  

§ 1 

Obecné 

(1) Při příležitosti pandemie koronaviru je každý vyzván, aby omezil fyzicko-sociální 
kontakty s lidmi jinými než z jejich vlastní domácnosti nebo jejich partnerem na naprosto 
nezbytné minimum, a pokud je to možné, existuje minimální vzdálenost od ostatních lidí o 
délce 1,5 metru, aby ji využili s příbuznými z vlastní domácnosti nebo využili provedení 
dalších opatření k prevenci nákazy (omezení kontaktu). Tento princip se vztahuje na 
všechny oblasti života, zejména na pracoviště. Důrazně se doporučuje používat ve 
veřejných prostorách prekřývku úst a nosu, zejména při kontaktu s vysoce rizikovými 
jedinci, aby se snížilo riziko infekce pro vás a ostatních. Patří sem také pravidelná hygiena 
rukou a zamezení kontaktu tváře s rukou. Rodiče a zákonní zástupci by měli zajistit, aby 
jejich děti nebo opatrovníci dodržovali tato doporučení, jsou-li schopni tak učinit. 

(2) Aby se snížilo šíření viru v široké oblasti, jsou občané žádáni, aby se obecně 
zdrželi soukromých výletů, exkurzí a návštěv - včetně příbuzných. To platí také pro výlety 
během státních svátků. 

§ 2 

Omezení kontaktu 

(1) Trávení času ve veřejném prostoru je povoleno pouze samostatně nebo v 
doprovodu partnera nebo s příbuznými vaší vlastní domácnosti nebo s jinou osobou 
nežijící v domácnosti nebo na výkon péče a přístupového práva. 

(2) Ve veřejných prostorách musí být dodržena minimální vzdálenost 1,5 metru, s 
výjimkou osob uvedených v odstavci 1. 
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§ 3 

Zákaz shromažďování lidí 

(1) Všechny akce, shromáždění a jiná shromáždění jsou zakázány. To platí také pro 
setkání v kostolech, mešitách, synagogách a setkání jiných náboženských komunit, jakož 
i setkání ve sdruženích. 

(2) S výjimkou  

1. Událostí státního parlamentu, státní vlády a zastupitelských orgánů obce, jakož i 
úřadů, soudů, státních zástupců nebo jiných orgánů, které vykonávají veřejné úkoly a 
události sloužící k péči nebo zdravotní péči o obyvatelstvo,  

2. nevyhnutelných setkání nezbytných pro výkon odborných činností a pro provádění 
zkoušek a podpůrných služeb, 

3. Setkání v nejbližším rodinném kruhu ne více než pěti lidí při doprovodu umírajících a 
při službách do 15 návštěvníků. To platí také pro pohřby a svatby, 

4. použití veřejné dopravy, pokud se používá maska na ústa a nos; jinak platí § 1 odst. 1 
věta 5, 

5. navštěvování veřejných a bezplatných škol za účelem přípravy a provádění zkoušek 
a pro pohotovostní péči, 

6. vzdělávací instituce a školící střediska odborného vzdělávání a přípravy, pro přípravu 
a provádění komorových zkoušek pro aktuální školící rok, 

7. návštěvy zařízení péče o děti pro pohotovostní péči. 

(3) V jednotlivých případech mohou být na žádost, zejména pro shromáždění ve 
smyslu saského zákona o shromáždění, z odpovědného okresu nebo odpovědného 
města uděleny výjimky, pokud je to z pohledu ochrany před infekcemi odůvodněné. 

§ 4 

Zákazy provozu 

(1) Následující zařízení nebo nabídky nesmí být otevřené veřejnosti:  

1. Sportovní zařízení, klubové sporty, fitness a sportovní studia, wellness centra, 
lázeňské zařízení, sauny a parní lázně, hřiště, 

2. Divadla, hudební divadla, filmové divadla, kina, koncertní haly, koncertní sály, opery, 
nabídky v literárních domech, muzea, památky, okresní kulturní centra, městské 
domy, výstavy, výstavní haly, planetária, zvířecí parky, botanické a zoologické 
zahrady, 

3. Nabídky vzdělávacích institucí, střediska dalšího a vyššího vzdělávání, střediska 
vzdělávání dospělých, jazykové a integrační kurzy poskytovatelů integračních kurzů, 
hudební školy, knihovny, 

4. Nabídky otevřené práce pro děti a mládež, ubytovny pro mládež, školní kempy, 

5. Veletrhy, speciální trhy, 
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6. Lidové festivaly, veletrhy, taneční zábavy, taneční školy, diskotéky, kluby, hudební 
kluby, arkády, kasina, sázkové obchody a podobné společnosti, prostituční centra, 
prostituční akce, zprostředkování prostituce, zábavní zařízení, zábavní parky, 

7. Místa setkávání pro seniory, turistické zájezdy, městské zájezdy. 

(2) Zejména otevření  

1. Veřejných a bezplatných škol pro účely přípravy a realizace zkoušky a pro 
pohotovostní péči, 

2. Odborných knihoven a archivů  

3. Vzdělávacích institucí a školících středisek odborného vzdělávání a přípravy, pro 
přípravu a provádění komorových zkoušek pro aktuální školící rok, 

4. Univerzit a odborných akademií,  

5. Školicích institucí úřadů, 

6. Zařízení péče o děti pro pohotovostní péči,  

7. Řemeslných podniků a zdravotnických zařízení,  

8. Institucí pro odborné poradenství v sociální a psychosociální oblasti, 

dodržují-li se hygienické předpisy stanovené obecnou vyhláškou saského státního 
ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti. 

(3) Ve výjimečných případech může být provozování sportů ve sportovních 
zařízeních povoleno na základě písemného souhlasu ministerstva vnitra po dohodě se 
saským státním ministerstvem sociálních věcí a sociální soudržnosti. Výjimky jsou možné, 
pouze pokud 

1. pro sportovce existuje pracovní smlouva, která je zavazuje k výkonu sportovní 
činnosti za poplatek a která slouží hlavně k zajištění jejich živobytí nebo 

2. sportovci patří do federálního družstva (olympijské družstvo, perspektivní družstvo, 
juniorské družstvo 1) Německé olympijské sportovní konfederace nebo nejvyššího 
družstva Německé sportovní asociace zdravotně postižených 

a majitel nebo provozovatel příslušného sportovního zařízení žádost písemně schválí a 
potvrzuje, že je možné provozovat sport při dodržování hygienických požadavků na 
sportovní zařízení. 

§ 5 

Stravovací podniky 

Všechny typy stravovacích  zařízení jsou zakázány. To platí také pro menzy a 
univerzitní jídelny. Donáška a donáška jídel, restaurací a jídelen zaměstnanců je vyňata, 
pokud je v souladu s hygienickými předpisy stanovenými obecnou vyhláškou saského 
státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti. 
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§ 6 

Hotely a další ubytovací zařízení 

Provozování hotelů a ubytovacích podniků a poskytování jakéhokoli ubytování pro 
soukromé turistické účely je zakázáno. Jsou povoleny nezbytné nabídky ubytování, 
například pro obchodní cestující. Státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti 
může vydat hygienické předpisy pro potřebné nabídky ubytování prostřednictvím obecné 
vyhlášky. 

§ 7 

Obchody a podniky 

(1) Provoz obchodních center a velkoobjemového maloobchodu je obecně zakázán. 
Je zde povoleno otevírat pouze následující obchody pro každodenní potřeby a základní 
potřeby: potraviny, chovatelské potřeby, trhy s nápoji, pick-up a doručovací služby, 
lékárny, drogerie, obchody se zdravotnickými potřebami, optiky, odborníci na péči o sluch, 
spořitelny a banky, pošty, jakož i čistírny, prádelny a obchody, které prodávají noviny a 
obchody, které mají samostatný přístup mimo zákazníků a ne více než 800 metrů 
čtverečních maloobchodního prostoru. Redukce uzavřením prodejního prostoru nebo 
podobnými opatřeními není povolena. 

(2) Otevření obchodů je zakázáno. Výjimkou z tohoto pravidla jsou: 

1. Obchody pro každodenní potřeby, jako například: potraviny, trhy s nápoji, farmářské 
obchody, mobilní prodejní stánky pod širým nebem nebo v tržních halách pro 
potraviny, vlastně vyrobené zahradnické a školkařské výrobky,  

2. Obchody nezbytné pro základní péči, jako jsou banky, spořitelny, bankomaty, lékárny, 
obchody se zdravotnickými potřebami, drogerie, optiky, odborníci na péči o sluch, 
prodej novin, poštovní a zásilkové pobočky, knihkupectví, čistírny, prádelny, 
internetové obchody, zahradnické a železářské zboží, obchody řemeslníků, čerpací 
stanice, prodejny automobilů, prodejny kol, dílny pro automobily a jízdní kola a 
příslušné prodejny náhradních dílů, samoprodukčné a marketingové školky a 
zahradnické společnosti, zásoby pro zvířata, 

3. Maloobchodní prodejny všeho druhu až do prodejní plochy 800 metrů čtverečních, 
pokud nejsou v nákupních centrech a velkoobjemových maloobchodech. Redukce 
prodejního prostoru bariérou nebo podobnými opatřeními není povolena, 

4. Velkoobchody. 

(3) Otevření transakcí v souladu s odstavci 1 a 2 je povoleno, pouze pokud 

1. je dodržena požadovaná minimální vzdálenost 1,5 metru v obchodě a v čekárně před 
obchodem, 

2. zaměstnanci a zákazníci nosí v obchodě masku na ústa a nos, jinak platí § 1 odst. 1 
věta 5, 

3. maximální počet zákazníků v obchodě je omezen na jednoho zákazníka na 20 metrů 
čtverečních prodejní plochy příslušným manažmentem zákazníků, 

4.  je jmenována osoba odpovědná za dodržování pravidel a poskytuje informace 
během kontrol, 
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5. jsou splněny další hygienické předpisy, které mohly být stanoveny státním 
ministerstvem sociálních věcí a sociální soudržnosti obecnou vyhláškou. 

§ 8 

Servisní společnosti 

(1) Servisní společnosti s přímým kontaktem se zákazníkem, s výjimkou nezbytných 
lékařských ošetření, jsou zakázány. 

(2) V servisních společnostech s veřejnou dopravou a v čekacím prostoru musí být 
dodržena minimální vzdálenost 1,5 metru. V čekacím prostoru nesmí být více než deset 
lidí. 

§ 9 

Omezení návštěvnosti 

(1) Navštěvování je zakázáno  

1. Domovy pro seniory, s výjimkou například navštěvování blízkých příbuzných při 
pomáhání při umírání, včetně pastorační péče, 

2. Instituce a ambulantní živé komunity a skupiny s osobami se zdravotním postižením, 
které spadají do působnosti podle § 2 saského zákona o péči a kvalitě bydlení ze dne 
12. července 2012 (SächsGVBl. s. 397), který byl naposledy pozměněn zákonem ze 
dne 6. června 2019 (SächsGVBl. s. 466) byl pozměněn, zaznamenán,  

3. Nemocnice , jakož i preventivní a rehabilitační zařízení, ve kterých je poskytována 
zdravotní péče srovnatelná s péčí nemocnic (zařízení podle § 23 odst. 3 věty 1 čísla 
1 a 3 zákona o ochraně před infekcemi ze dne 20. července 2000 (BGBl. L str. 1045), 
naposledy změněn článkem 1 až 3 zákona ze dne 27. března 2020 (Věstník 
federálního práva l str. 587), 

4. Inpatientní zařízení pro péči o děti a mládež vyžadující schválení podle § 13 odst. 3 
věty 1, 19 odst. 1 věty 1, 34 věty 1, 35, 35a odst. 2 čísla 3 a 4, 42 odst. 1 věty 2 a 42a 
odst. 1 osmé knihy sociálního zákoníku - Péče o děti a mládež - ve znění oznámení 
ze dne 11. září 2012 (Věstník federálního práva l str. 2022), naposledy pozměněné 
článkem 36 zákona ze dne 12. prosince 2019 (Věstník federálního práva l str. 2652), 
jakož i místa bydliště, v nichž je integrační pomoc poskytována dětem a dospívajícím. 

(2) Výjimky z odstavce 1 číslo 3 jsou návštěvy nejbližších příbuzných v jednotkách 
mateřské, dětské a paliativní péče, jakož i hospiců a návštěv blízkých příbuzných, kterým 
pomáhají při umírání. Kromě toho jsou povoleny návštěvy pro pastorační účely.  

(3) Výjimky z odstavce 1 číslo 4 jsou nezbytné návštěvy zaměstnanců úřadu sociální 
péče pro mládež, včetně ASD (všeobecná sociální služba), úředního opatrovníka a 
návštěvy osob s právní péčí nebo soudců a dalších účastníků řízení v případě soudem 
nařízeného osobního slyšení a v případě naléhavé lékařské pomoci. Tito lidé musí svou 
návštěvu předem koordinovat s vedením zařízení. V případě podezření se přístup 
zpravidla obecně odpírá v souladu s požadavky RKI (Institut Roberta Kocha). 

(4) Zařízení podle odstavce 1, čísla 1 až 4, musí zejména upozorňovat na chování, 
aby byla zajištěna hygiena. Vstup do výše uvedených zařízení pro terapeutické nebo 
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lékařské účely, strukturální opatření na budově a v budově, která nelze odložit, nebo 
opravy infrastrukturních zařízení, se nepovažuje za návštěvu ve smyslu tohoto nařízení. 

(5) Státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti může na základě 
obecného nařízení povolit výjimky ze zákazu návštěv v souladu s odstavcem 1 a vydávat 
hygienické předpisy. Výjimky mohou učinit příslušné správní obvody a nezávislá města po 
dohodě se státním ministerstvem sociálních věcí a sociální soudržnosti, a to i ve 
zvláštních případech, pokud je to podle zákona o ochraně před infekcemi odůvodněné. 

(6) Zařízení podle odstavce 1, čísla 1 až 4, musí zejména upozorňovat na chování, 
aby byla zajištěna hygiena.  

(7) Vstup do výše uvedených zařízení pro léčebné nebo lékařské účely a pro 
provádění ambulantní pomoci, jakož i pro stavební opatření na budově a v budově, která 
nelze odložit, a opravy zařízení infrastruktury se nepovažuje za návštěvu ve smyslu 
tohoto nařízení. 

§ 10 

Zpřísňující opatření 

Pro oblasti se zvýšeným rizikem infekce, které sahají do více než jednoho okresu 
nebo samostatného města, může ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti 
stanovit zpřísňující opatření prostřednictvím obecné směrnice. 

§ 11 

Pomoc při vymáhání práva, správní delikty 

(1) Orgány odpovědné podle § 1 odst. 1 věty 1 vyhlášky saské státní vlády a 
saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti za regulaci 
odpovědnosti podle zákona o ochraně před infekcemi a náhrad nákladů za očkování a 
jiná preventivní opatření, 

1. dodržují ustanovení tohoto nařízení; 

2. úkoly a pravomoci vykonávané nejvyšším státním zdravotním úřadem v souladu s § 1 
odst. 1 větou 3 vyhlášky saské státní vlády a saského státního ministerstva sociálních 
věcí a sociální soudržnosti upravit povinnosti podle zákona o ochraně před infekcemi 
a při náhradách nákladů za očkování a další preventivní  opatření v naléhavých 
případech, vnímaných úkolů a pravomocí a 

3. opatření přijatá nejvyšším státním zdravotním úřadem v souladu s § 1 odst. 2 
vyhlášky saské státní vlády a saského státního ministerstva  sociálních věcí a sociální 
soudržnosti za účelem regulace odpovědnosti podle zákona o ochraně před 
infekcemi a náhrad nákladů za očkování a další specifikace preventivních 

opatření. Je třeba dodržovat zásadu proporcionality. Můžete požádat místní policejní 
úřady o pomoc při vymáhání práva. 

(2) Kdokoli jedná v rozporu se zákonem ve smyslu § 73 odst. 1a číslo 24 IfSG 

1. úmyslně v rozporu s § 2 odst. 1 nedodrží minimální vzdálenost nebo poruší 
ustanovení § 2 odst. 2, 
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nebo z nedbalosti nebo úmyslně, 

2. organizuje nebo se účastní akce, shromáždění nebo setkání v rozporu s § 3 odst. 1, 

3. provozuje zařízení, prohlídky nebo prohlídky města v rozporu s § 4 odst. 1, 

4. navštěvuje jedno z uvedených zařízení v rozporu s § 4 odst. 1, 

5. provozuje stravovací podniky v rozporu s § 5, 

6. provozuje hotely nebo ubytovací zařízení nebo poskytuje ubytování v rozporu s § 6, 

7. otevírá maloobchodní prodejny v rozporu s § 7 odst. 1 a 2, 

8. v rozporu s § 8 odst. 2, jako osoba odpovědná za servisní společnost, umožňuje více 
než deset lidem být v čekárnách  

9. vstupuje do instituce v rozporu s ustanovením § 9 odst. 1. 

§ 12 

(Vstup v platnost, vypršení platnosti) 

(1) Toto nařízení vstoupí v platnost dne 20. dubna 2020 a jeho platnost skončí dne 
3. května 2020. 

(2) Po vstupu tohoto nařízení v platnost byla vydána obecná vyhláška saského 
státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti ze dne 31. března 2020, číslo 
spisu. 15-5422 / 5 (Vynucení zákona o ochraně před infekcemi - opatření proti pandemii 
koronaviru - zákaz událostí). 

Drážďany, 17. dubna 2020 

s o c i á l n í c h  v ě c í  a  s o c i á l n í  s o u d r ž n o s t i  

P e t r a  K ö p p i n g  
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Zdůvodnění 

A. Obecná část 

Dne 11. března 2020 Světová zdravotnická organizace klasifikovala šíření nového 
koronaviru SARS-CoV-2 a výsledného onemocnění COVID-19 jako pandemii. Šíření 
tohoto viru je velmi dynamickým a vážným tlakem na zdravotnický systém. Pokud se 
dosud přijatá opatření nebudou dále rozvíjet a konsolidovat, lze stále očekávat prudký 
nárůst počtu případů. Je také důležité udržovat počet vážně nemocných lidí, kteří 
potřebují intenzivní péči, co nejmenší, aby nedošlo k přetížení zdravotního systému.  

Institut Roberta Kocha v současné době hodnotí celkové riziko pro zdraví populace v 
Německu jako vysoké. Zejména starší lidé a lidé s již existujícími základními nemocemi 
jsou postiženi vážnými nemocemi a mohou na ni zemřít bez nutnosti jakýchkoli léčebných 
opatření. Jelikož v současné době není k dispozici očkování ani specifická léčba, musí být 
přijata veškerá opatření k oddálení dalšího šíření viru. Jediným způsobem, jak zajistit 
funkčnost zdravotnického systému, je rychlé zpomalení infekce.  

Účelem zákona o ochraně před infekcemi je předcházet přenosným nemocem u lidí, 
rozpoznat infekce v rané fázi a zabránit jejich dalšímu šíření. Podle § 28 odst. 1 IfSG 
může příslušný úřad přijmout ochranná opatření a omezit nebo zakázat události a jiná 
shromáždění velkého počtu lidí. V důsledku převládající přenosové cesty SARS-CoV-2 
(kapky), například kašlem, kýcháním nebo částečně mírně nemocnými nebo 
asymptomaticky infikovanými osobami, může dojít k přenosu z člověka na člověka. Je 
proto nezbytné udržovat fyzické sociální kontakty mezi lidmi na minimu.  

Na základě saského nařízení o ochraně proti koronaviru ze dne 31. března 2020 byly 
vydány zákazy kontaktu, zákaz návštěv a omezení vycházení. S ohledem na zpomalení 
míry infekce v Sasku budou nyní původní omezení zrušena. Zákaz kontaktů a návštěv 
však zůstává v platnosti. 

 Na základě vyhlášky saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti 
k provedení zákona o ochraně před infekcemi ze dne 31. března 2020, číslo spisu 15-
5422 / 5 (opatření u příležitosti pandemie koronaviru - zákaz událostí) , byly vyhlášeny 
rozsáhlé zákazy provozu, maloobchody a stravovací zařízení, jakož i hotely a ubytovací 
zařízení jsou zavřené. Tato opatření jsou podle zákona o ochraně před infekcemi stále 
požadována, ale vzhledem k současnému epidemiologickému vývoji se postupně 
uvolňují. 

Pokud jde o kontrolní technologii, saské nařízení o ochraně proti koronaviru platné do 19. 
dubna 2020 bude revidováno. Současně obsah obecné vyhlášky saského státního 
ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti k provedení zákona o ochraně před 
infekcemi ze dne 31. března 2020, číslo spisu 15-5422 / 5 (opatření při příležitosti 
pandemie koronaviru - zákaz událostí) je revidován a začleněn do saského nařízení o 
ochraně před koronavirem. 

Toto jsou nejdůležitější nová opatření: 

1. Zrušení omezení vycházení, 

2. Rozšíření katalogu obchodů nezbytných pro základní dodávky, např. knihkupectví a 
železářství, prodejce automobilů a prodejny jízdních kol, 

3. Základní otevření maloobchodních prodejen s prodejní plochou až do 800 metrů 
čtverečních, 
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4. Objasnění hygienických předpisů, které musí podnik dodržovat, prostřednictvím obecné 
vyhlášky saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti. 

B. Zvláštní část 

K § 1 (princip) 

Odsek 1 stanoví zásadu, že v případě pandemie koronaviru je třeba omezit fyzické a 
sociální kontakty s jinými lidmi mimo domova na naprosto nezbytné minimum. Je 
stanovena minimální vzdálenost 1,5 metru mezi dvěma lidmi. Požadavek na vzdálenost je 
rozšířen tak, aby zahrnoval doporučení nosit pokrývku úst a nosu ve veřejných prostorách 
a zejména v kontaktu s rizikovými skupinami. Občané jsou i nadále žádáni, aby se obecně 
zdrželi soukromých výletů, exkurzí a návštěv - včetně příbuzných. 

K § 2 (omezení kontaktu) 

Omezení kontaktu je ústředním opatřením požadovaným podle zákona o ochraně před 
infekcemi. Je stanoveno v odstavci 2.  

Odstavec 1 omezuje formování skupin ve veřejném prostoru na lidi, kteří patří do stejné 
domácnosti. Ve veřejném prostoru s jinou osobou, která s ním nežije v domácnosti, smějí 
zůstat pouze lidé, kteří žijí sami. Existují také setkání za účelem výkonu péče a 
přístupových práv. 

K § 3 (zákaz shromažďování osob) 

Na základě současného vývoje a znalostí se obecně předpokládá, že události a 
shromáždění ve smyslu zákona o shromažďování a shromáždění ve smyslu zákona o 
ochraně před infekcemi nelze považovat za ochranná opatření, která jsou stejně účinná, 
ale méně intervenční a intenzivní než neuskutečňování událostí, střetnutí nebo 
shromáždění. Z tohoto zákazu jsou vyňaty následující setkání:  

1. Událostí státního parlamentu, státní vlády a zastupitelských orgánů obce, jakož i úřadů, 
soudů, státních zástupců nebo jiných orgánů, které vykonávají veřejné úkoly a události 
sloužící k péči nebo zdravotní péči o obyvatelstvo,  

2. nevyhnutelná setkání, která jsou nezbytně nutná pro výkon odborných činností, jakož i 
pro provádění zkoušek a podpůrných služeb, 

3. Setkání v nejbližším rodinném kruhu ne více než pěti lidí při doprovodu umírajících a při 
službách do 15 návštěvníků, 

4. Použití veřejné dopravy, pokud se používá maska na ústa a nos, 

5. Navštěvování veřejných a bezplatných škol za účelem přípravy a provádění zkoušek a 
pro pohotovostní péči, 

6. Vzdělávacích institucí a školicích středisek odborného vzdělávání a přípravy, pro 
přípravu a provádění komorových zkoušek pro aktuální školící rok, 

7. Návštěva zařízení péče o děti pro pohotovostní péči. 

V jednotlivých případech mohou být na žádost, zejména pro shromáždění ve smyslu 
saského zákona o shromáždění, z odpovědného okresu nebo odpovědného města 
uděleny výjimky, pokud je to z pohledu ochrany před infekcemi odůvodněné. 
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Oddíl 4 (provozní zákazy) 

Vzhledem k vysokému riziku infekce jsou některá zařízení nebo nabídky uzavřeny pro 
veřejnost. Jedná se zejména o sportovní zařízení a kulturní instituce, jakož i vzdělávací 
nabídky, nabídky pro práci s dětmi a mládeží, veletrhy, zvláštní trhy, zábavné akce, místa 
setkávání seniorů, turistické zájezdy a městské zájezdy. 

Tato zařízení a nabídky pravidelně představují vysoké riziko infekce kvůli blízkosti lidí 
přítomných v běžném podnikání a průměrné době jejich pobytu. Je proto nezbytné a 
vhodné nadále udržovat výše uvedená zařízení a nabídky uzavřené.  

Vyloučeny jsou také následující zařízení:  

- veřejné a bezplatné školy pro účely přípravy a realizace zkoušky a pro pohotovostní 
péči, 

- odborné knihovny a archivy 

- vzdělávací instituce a školící střediska odborného vzdělávání a přípravy, pro přípravu a 
provádění komorových zkoušek pro aktuální školící rok, 

- univerzity a odborné akademie,  

- školicí instituce úřadů, 

- zařízení péče o děti pro pohotovostní péči,  

- řemeslné podniky a zdravotnická zařízení,  

- instituce pro odborné poradenství v sociální a psychosociální oblasti. 

Předpokladem pro přípustnost společnosti je dodržování hygienických předpisů 
stanovených obecnou vyhláškou Státního ministerstva sociálních věcí a sociální 
soudržnosti 

K § 5 (stravovací zařízení) 

Epidemie ještě nebyla překonána z pohledu zpomalení řetězce infekce v posledních 
týdnech. V restauracích je zvláště obtížné zavést nezbytná kontaktní omezení. Se 
zvyšující se konzumací alkoholu se také zvyšuje riziko, že hosté nedodržují omezení. 
Toto opatření je proto stále nezbytné k účinnému omezení vzniku nových řetězců infekce. 

K § 6 (Hotely a ubytovací společnosti) 

Aby se zabránilo šíření viru v co největší míře, jsou občané žádáni, aby se obecně zdrželi 
soukromých cest a návštěv, zejména s příbuznými. To se netýká jen Saska a denních 
výletů během státního svátku, ale také celé země. Aby bylo možné přijmout vhodné 
pobídky, je nutné udržet hotelový a ubytovací průmysl uzavřený. Stále existují výjimky pro 
nezbytné nabídky noclehu, například pro obchodní cestující. 

K § 7 (obchody a podniky) 

Obecně platí, že obchody zůstávají zavřené.  

Vyloučen je rovněž maloobchod pro každodenní potřeby, jako je zejména obchod s 
potravinami a některé obchody nezbytné pro základní péči, jako jsou drogerie a lékárny.  
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S ohledem na úspěch při snižování míry infekce se však seznam podniků nezbytných pro 
základní péči rozšiřuje. V budoucnu bude možné otevřít zejména železářství, obchody 
řemeslníků, prodejny automobilů a jízdních kol, jakož i prodejní místa pro tiskové 
předměty. Kromě toho by se v budoucnu měly znovu otevřít obchody s prodejní plochou 
ne větší než 800 metrů čtverečních.  

Provoz obchodních center a velkoobjemového maloobchodu je stále zásadně zakázán. 
Zde je povoleno pouze otevírání výslovně zmíněných obchodů pro každodenní potřeby a 
základní služby. 

Pro všechny povolené výjimky je povinné dodržování hygienických předpisů stanovených 
Saským státním ministerstvem sociálních věcí a sociální soudržnosti. 

K § 8 (servisní společnosti) 

Odsek 1 zakazuje servisní společnosti s přímým kontaktem se zákazníky, například 
kadeřníky. V průběhu dalšího přezkumu nezbytnosti opatření se také plánuje poskytnout 
otevírání pro servisní společnosti, v případě potřeby v souladu s hygienickými předpisy. 
Až do dalšího oznámení je přerušování infekčních řetězců prioritou. 

Služby související s nezbytným lékařským ošetřením jsou ze zákazu vyloučeny. 

Odsek 2 stanoví omezení kontaktu v čekací zóně. 

K § 9 (omezení návštěv) 

Vzhledem k nejnovějšímu vývoji a zjištěním a ve smyslu omezování kontaktů a 
přerušování potenciálních infekčních cest jsou omezení návštěv v zařízeních vhodná a 
nezbytná pro zranitelné skupiny, jako jsou nemocní lidé, starší lidé a lidé, kteří potřebují 
péči, a osoby se zdravotním postižením, děti a dospívající. V uvedených zařízeních se 
často starají o lidi, kteří by byli obzvlášť vážně ohroženi na zdraví, kdyby byli infikováni 
novým patogenem. Kromě toho je sníženo riziko onemocnění a selhání zdravotnického 
personálu nebo ošetřujícího personálu, aby bylo možné tuto operaci udržet. 

Státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti může kromě výjimek uvedených 
v odstavcích 2 a 3 povolit další výjimky z omezení uložených obecnou vyhláškou a 
stanovit hygienická pravidla. To rovněž neovlivní možnost zavedení dodatečných 
zvláštních ochranných opatření pro zranitelné skupiny uvedené v § 9 obecné vyhlášky. 

K § 10 (zpřísňující opatření) 

Účelem odseku 10 je umožnit Saskému státnímu ministerstvu sociálních věcí a sociální 
soudržnosti v případě zvýšeného rizika infekce v některých regionech uložení 
vnitrostátních zpřísňujících opatření postiženým oblastem. To má zabránit tomu, aby 
místní zdravotní úřady vydávaly různé příkazy. 

K § 11 (pomoc při vymáhání práva, správní delikty) 

Podle vyhlášky o zákonu o ochraně před infekcemi jsou orgány veřejného zdravotnictví v 
zásadě odpovědné za provádění zákona o ochraně před infekcemi na úrovni okresů a 
městských částí. Odstavec 1 objasňuje, že tyto orgány jsou rovněž odpovědné za 
vymáhání úkolů a pravomocí vykonávaných nejvyšším státním  zdravotnickým úřadem v 
naléhavých případech a za provádění opatření, která nejvyšší státní zdravotnický úřad 
přijímá, pokud je dotčeno několik států a nezávislých měst. 

Ve vhodných případech se odkazuje na možnost požádat místní policejní orgány o pomoc 
při vymáhání práva. 
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Odstavec 2 popisuje nezbytné skutečnosti o správních deliktech, které mají být 
potrestány. 

K § 12 (vstup v platnost, vypršení platnosti) 

Nařízení upravuje vstup v platnost a omezuje dobu platnosti nařízení v zájmu 
proporcionality do konce 3. května 2020. Po vstupu tohoto nařízení v platnost byla vydána 
obecná vyhláška saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti ze 
dne 31. března 2020, číslo spisu 15-5422 / 5 (Vynucení zákona o ochraně před infekcemi 
- opatření proti pandemii koronaviru - zákaz událostí). 


