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Rozporządzenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i
Spójności Społecznej w celu ochrony przed koronawirusem
SARS-CoV-2 i COVID-19
(Saksońskie rozporządzenie o ochronie przez koronawirusem SächsCoronaSchVO)
17 kwietnia 2020 r.
Na podstawie § 32 zdanie 1 w związku z § 28 ust. 1 zdanie 1 i 2 ustawy o ochronie
przed infekcjami z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I S. 1045), z czego § 28 ust. 1 zdanie 1 i 2
w art. 1 nr 6 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (BGBl. I s. 587) oraz zgodnie z § 7
rozporządzenia samorządu Saksonii i ministerstwa spójności społecznej Saksonii w celu
uregulowania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przed infekcjami oraz zwrotu
kosztów szczepień i innych środków profilaktycznych od 9 stycznia 2019 r. (SächsGVBl. S. 83), który podlega zarządzeniu z dnia 13 marca 2020 r. (SächsGVBl. S. 82)
zostało zmienione, Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej
postanawia:

§1
Ogólne
(1) Z powodu pandemii koronawirusa każdy jest zachęcany do ograniczenia
kontaktów fizyczno-społecznych z osobami innymi niż z jego własnego gospodarstwa
domowego lub jego partnera do absolutnie niezbędnego minimum, a tam, gdzie to
możliwe, istnieje minimalna odległość do innych osób, aby dostosować się do osób z
własnego gospodarstwa domowego wynosząca 1,5 metra lub wdrożenie dalszych
środków zapobiegających zakażeniu (ograniczenie kontaktów). Zasada ta dotyczy
wszystkich dziedzin życia, zwłaszcza miejsc pracy. Zdecydowanie zaleca się noszenie
osłony na usta i nos w miejscach publicznych, szczególnie w kontakcie z osobami z grup
wysokiego ryzyka, aby zmniejszyć ryzyko infekcji dla siebie i innych osób. Obejmuje to
również regularną higienę rąk i unikanie kontaktu dłoni z twarzą. Rodzice i opiekunowie
prawni powinni upewnić się, że ich dzieci lub opiekunowie przestrzegają tych zaleceń,
jeśli są w stanie to zrobić.
(2) W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa na dużym obszarze,
obywatele są proszeni o ogólne powstrzymanie się od prywatnych podróży, wycieczek i
odwiedzin - także przez krewnych. Dotyczy to również całodniowych wycieczek
krajowych.

§2
Ograniczenie kontaktu
(1) Spędzanie czasu w przestrzeni publicznej jest dozwolone tylko samemu lub w
towarzystwie partnera lub krewnych z własnego gospodarstwa domowego lub innej osoby
nie mieszkającej w gospodarstwie domowym lub w celu wykonywania opieki i prawa
dostępu.
(2) W miejscach publicznych należy zachować minimalną odległość 1,5 metra, z
wyjątkiem osób wymienionych w ust. 1.
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Zakaz zgromadzania się ludzi
(1) Wszystkie wydarzenia, spotkania i inne spotkania są zabronione. Dotyczy to
również spotkań w kościołach, meczetach, synagogach i spotkań innych wspólnot
wyznaniowych, a także spotkań w stowarzyszeniach.
(2) Z wyjątkiem
1.

Wydarzeń parlamentu stanowego, rządu stanowego i lokalnych organów
przedstawicielskich, a także władz, sądów, prokuratorów lub innych organów, które
wykonują zadania publiczne i wydarzenia, które służą opiece lub ochronie zdrowia
ludności,

2.

nieuniknione spotkania, które sąabsolutnie niezbędne do wykonywania czynności
zawodowych, a także do przeprowadzania egzaminów i usług wsparcia,

3.

Spotkania w najbliższym gronie rodzinnym składającym się z nie więcej niż pięciu
osób, aby towarzyszyć umierającym i wzięcia udziału w nabożeństwie maksymalnie
15 osób. Dotyczy to również pogrzebów i wesel,

4.

korzystanie z transportu publicznego możliwe jest w przypadku noszenia osłony na
usta i nos; w przeciwnym razie stosuje się § 1 ust. 1 zdanie 5,

5.

uczęszczanie do publicznych i bezpłatnych szkół w celu przygotowania i
przeprowadzania egzaminów oraz w nagłych wypadkach,

6.

Instytucje edukacyjne i ośrodki szkoleniowe w zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego w celu przygotowania i realizacji egzaminów kameralnych na bieżący
rok szkoleniowy,

7.

wizyta w placówce opieki nad dziećmi w celu zapewnienia pomocy w nagłych
wypadkach.

(3) W indywidualnych przypadkach zwolnienia mogą zostać udzielone na żądanie, w
szczególności w odniesieniu do zgromadzeń w rozumieniu Ustawy o Zgromadzeniu
Saksońskim, z odpowiedzialnej dzielnicy lub odpowiedzialnego miasta, o ile jest to
uzasadnione z punktu widzenia ochrony przed infekcją.

§4
Zakazy działalności
(1) Następujące obiekty lub oferty nie mogą być publicznie dostępne:
1.

Obiekty sportowe, klub sportowy, fitness i studia sportowe, centra odnowy
biologicznej, kąpieliska, sauny i łaźnie parowe, place zabaw,

2.

Teatry, teatry muzyczne, kina, kina, sale koncertowe, sale koncertowe, opery, oferty
w domach literackich, muzeach, miejscach pamięci, dzielnicowych centrach kultury,
kamienicach, wystawach, salach wystawowych, planetariach, parkach zwierząt,
ogrodach botanicznych i zoologicznych,

3.

Oferty instytucji edukacyjnych, dalszych i zaawansowanych centrów szkoleniowych,
centrów edukacji dorosłych, kursów językowych i integracyjnych dostawców kursów
integracyjnych, szkół muzycznych, bibliotek,
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Oferty pracy dla dzieci i młodzieży, schronisk młodzieżowych, kempingów szkolnych,

5.

Targi, rynki specjalne,

6.

Festiwale ludowe, targi, wesołe tańce, szkoły tańca, dyskoteki, kluby, kluby
muzyczne, arkady, kasyna, sklepy bukmacherskie i podobne firmy, centra prostytucji,
imprezy prostytucyjne, pośrednictwo prostytucji, miejsca rozrywki, parki rozrywki i
wesołe miasteczka,

7.

Miejsca spotkań dla seniorów, wycieczki autokarowe, wycieczki po mieście.
(2) W szczególności otwarcie

1.

szkół publicznych i bezpłatnych w celu przygotowania i egzaminu oraz do opieki w
nagłych wypadkach,

2.

Biblioteki specjalistyczne i archiwa,

3.

Instytucje edukacyjne i ośrodki szkoleniowe w zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego w celu przygotowania i realizacji egzaminów kameralnych na bieżący
rok szkoleniowy,

4.

Uniwersytety i akademia zawodowa,

5.

Instytucje szkoleniowe władz,

6.

Placówki opieki nad dziećmi w nagłych wypadkach,

7.

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze i zakłady opieki zdrowotnej,

8.

Instytucje udzielające
psychospołecznej,

specjalistycznych

porad

w

dziedzinie

społecznej

i

jeśli przestrzegają przepisów higienicznych określonych w ogólnym dekrecie Ministerstwa
Spraw Społecznych i Spójności Społecznej.
(3) W wyjątkowych przypadkach uprawianie sportu w obiektach sportowych może
być dozwolone za pisemną zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z
Ministerstwem Spraw Społecznych i Spójności Społecznej. Wyjątki są możliwe tylko jeśli
1.

istnieje umowa o pracę dla sportowców, która zobowiązuje ich do uprawiania sportu
za opłatą i która służy głównie zapewnieniu ich utrzymania lub

2.

sportowcy należą do federacji federalnej (skład olimpijski, skład perspektywiczny,
skład juniorski 1) Niemieckiej Konfederacji Sportów Olimpijskich lub najwyższej
drużyny Niemieckiego Związku Sportów Niepełnosprawnych

a właściciel lub operator odpowiedniego obiektu sportowego zatwierdza wniosek na
piśmie i potwierdza, że można uprawiać sport, przestrzegając wymagań higienicznych w
obiekcie sportowym.

§5
Firmy cateringowe
Wszystkie rodzaje placówek gastronomicznych są zabronione. Dotyczy to również
refektarzy i stołówek uniwersyteckich. Dostawa posiłków na wynos oraz restauracje i
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higieny określonymi w ogólnym dekrecie Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności
Społecznej.

§6
Hotele i obiekty noclegowe
Prowadzenie działalności hotelarskiej i zapewnienie zakwaterowania dla prywatnych
celów turystycznych jest zabronione. Niezbędne oferty zakwaterowania są dozwolone, na
przykład dla osób podróżujących służbowo. Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności
Społecznej może wydać przepisy dotyczące higieny niezbędnych ofert zakwaterowania
na podstawie ogólnego dekretu.

§7
Sklepy i firmy
(1) Prowadzenie centrów handlowych i handlu detalicznego na dużą skalę jest
zasadniczo zabronione. Dozwolone jest jedynie otwarcie następujących sklepów na
potrzeby codzienne i podstawowych dostaw: artykuły spożywcze, artykuły dla zwierząt,
napoje, usługi odbioru i dostawy, apteki, sklepy z artykułami medycznymi, optycy,
protetyka słuchu, kasy oszczędnościowe i banki , urzędy pocztowe, a także pralnie
chemiczne, pralnie tradycyjne, sklepy sprzedające gazety i sklepy, które mają oddzielny
zewnętrzny dostęp dla klientów i nie więcej niż 800 metrów kwadratowych powierzchni
handlowej. Zmniejszenie poprzez zamknięcie przestrzeni sklepowej lub podobne środki
są niedozwolone.
(2) Otwarcie sklepów jest zabronione. Wyjątkiem od tej reguły są:
1.

Sklepy na codzienne potrzeby, takie jak: sklep spożywczy, rynki napojów, sklepy
rolnicze, mobilne stoiska sprzedażowe na świeżym powietrzu lub w halach
handlowych z żywnością, samodzielnie produkowane produkty ogrodnicze i dla
niemowląt,

2.

Sklepy niezbędne do podstawowej opieki, takie jak banki, kasy oszczędnościowe,
bankomaty, apteki, sklepy z artykułami medycznymi, optycy, protetyka słuchu,
sprzedaż artykułów prasowych, oddziałów wysyłkowych i wysyłkowych, księgarnie,
pralnie chemiczne, pralnie tradycyjne, sklepy internetowe, sklepy ogrodnicze i
metalowe, sklepy firm rzemieślniczych, stacje benzynowe, salony samochodowe,
sklepy rowerowe, warsztaty samochodowe i rowerowe oraz odpowiednie punkty
sprzedaży części zamiennych, szkółki produkujące i sprzedające żywność oraz firmy
ogrodnicze, artykuły dla zwierząt,

3.

Sklepy detaliczne wszelkiego rodzaju do powierzchni sprzedaży wynoszącej 800
metrów kwadratowych, o ile nie znajdują się w centrach handlowych i dużych
sklepach detalicznych. Zmniejszenie powierzchni sklepu za pomocą bariery lub
podobnych środków jest niedozwolone,

4.

Hurtownie.
(3) Otwarcietransakcji zgodnie z ust. 1 i 2 jest dozwolone tylko wtedy, gdy

1.

wymaganaminimalna odległość 1,5 metra w sklepie i w strefie oczekiwania przed
sklepem jest przestrzegana,
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pracownicy i klienci noszą maseczki zakrywające usta i nos, w przeciwnym razie
zastosowanie mają § 1 ust. 1 zdanie 5,

3.

maksymalna liczba klientów w sklepie jest ograniczona do jednego klienta na 20
metrów kwadratowych powierzchni handlowej poprzez odpowiednie zarządzanie
klientami,

4.

osobaodpowiedzialna za przestrzeganie zasad i udzielanie informacji podczas
kontroli,

5.

dalszeprzepisy dotyczące higieny, które mogą zostać ustanowione przez państwowe
Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej dekretem ogólnym są
spełnione.

§8
Firmy usługowe
(1) Firmy usługowe mające bezpośredni kontakt
niezbędnych zabiegów medycznych, są zabronione.

z klientem,

z

wyjątkiem

(2) W firmach usługowych o ruchu publicznym i w strefie oczekiwania należy
zachować minimalną odległość 1,5 metra. W poczekalni może znajdować się nie więcej
niż dziesięć osób.

§9
Ograniczenia dotyczące odwiedzin
(1) Zabronione jest odwiedzanie
1.

Domy starcówi domy opieki, z wyjątkiem, na przykład, odwiedzania bliskich krewnych
w celu pomocy bliskim krewnym po śmierci czlonka rodziny, w tym opieki
duszpasterskiej,

2.

Instytucji i ośrodków opieki ambulatoryjnej oraz grupy osób niepełnosprawnych
objętych zakresem zastosowania zgodnie z § 2 Saksońskiej Ustawy o opiece i jakości
mieszkania z 12 lipca 2012 r. (SächsGVBl. S. 397), ostatnio zmienionej ustawą z dnia
6 czerwca 2019 r. (SächsGVBl. Str. 466) zostało zmienione, zarejestrowane,

3.

Szpitale , a także placówki profilaktyczne i rehabilitacyjne, w których świadczona jest
opieka medyczna porównywalna do opieki szpitalnej (placówki zgodnie z § 23 ust. 3
zdanie 1 nr 1 i 3 ustawy o ochronie przed infekcjami z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. L
p. 1045), ostatnio na mocy art. 1–3 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (Federalny
dziennik ustaw, s. 587) został zmieniony),

4.

Udogodnienia dlapacjentów hospitalizowanych w opiece nad dziećmi i młodzieżą
wymagające zatwierdzenia zgodnie z sekcjami 13 (3) zdanie 1, 19 (1) zdanie 1, 34
zdanie 1, 35, 35a (2) numery 3 i 4, 42 (1) zdanie 2 i 42a (1) ) ósmej księgi kodeksu
społecznego - opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą - w wersji ogłoszenia z 11
września 2012 r. (Federalny dziennik ustaw, s. 2022), ostatnio zmieniony art. 36
ustawy z 12 grudnia, 2019 (Federal Law Gazette l str. 2652), a także miejsca
zamieszkania, w których dzieciom i młodzieży udzielana jest pomoc integracyjna.
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macierzyńskiej, dziecięcej i paliatywnej, a także hospicjów i bliskich krewnych w celu
pomocy w śmierci. Ponadto dozwolone są wizyty w celach duszpasterskich.
(3) Wyjątkami od ust. 1 nr 4 są konieczne wizyty pracowników urzędu ds. Młodzieży,
w tym ASD (Ogólna pomoc społeczna), oficjalnego opiekuna oraz wizyty osób
sprawujących opiekę prawną lub sędziów oraz innych stron zaangażowanych w
postępowanie w przypadku zarządził przesłuchanie osobiste oraz w przypadku pilnej
potrzeby medycznej. Osoby te muszą wcześniej uzgodnić wizytę z zarządem obiektu. W
przypadku podejrzanych przypadków zasadniczo odmawia się dostępu zgodnie z
wymogami RKI (Instytutu Roberta Kocha).
(4) Obiekty zgodne z ust. 1, numery od 1 do 4, muszą szczególnie zwracać uwagę
na zachowanie zapewniające higienę. Wejście do wyżej wymienionych obiektów w celach
terapeutycznych lub medycznych, a także w celu zastosowania środków konstrukcyjnych
w budynku, które nie mogą zostać odroczone, lub w celach napraw nie jest uważane za
wizytę w rozumieniu niniejszego przepisu.
(5) Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej może, na mocy
ogólnego dekretu, zezwolić na wyjątki od zakazu wizyt zgodnie z ust. 1 i wydać przepisy
dotyczące higieny. Odpowiedzialne dystrykty administracyjne i niezależne miasta mogą
wprowadzać wyjątki w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Społecznych i Spójności
Społecznej, nawet w szczególnych przypadkach, o ile jest to uzasadnione prawem
ochrony przed infekcjami.
(6) Obiekty zgodne z ust. 1, numery od 1 do 4, muszą szczególnie zwracać uwagę
na zachowanie zapewniające higienę.
(7) Wejście dowyżej wymienionych obiektów w celach terapeutycznych lub
medycznych oraz w celu świadczenia pomocy ambulatoryjnej, a także w celu podjęcia
działań budowlanych w budynku i w nim, których nie można odroczyć, a naprawy w
obiektach infrastruktury nie są uważane za wizytę w rozumieniu niniejszego
rozporządzenia.

§ 10
Zaostrzenia
W przypadku obszarów o podwyższonym ryzyku zakażenia, które rozciągają się na
więcej niż jedną dzielnicę lub niezależne miasto, Ministerstwo Spraw Społecznych i
Spójności Społecznej może określić środki zaostrzenia na podstawie ogólnej dyrektywy.

§ 11
Pomoc w egzekwowaniu prawa, przestępstwa administracyjne
(1) Organy odpowiedzialne zgodnie z § 1 ust. 1 ust. 1 rozporządzenia samorządu
Saksonii i Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Państwa Saksonii za
uregulowanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przed infekcjami oraz o
zwrot kosztów szczepień i innych działań profilaktycznych,
1.

przestrzegania niniejszego rozporządzenia;

2.

zadania i uprawnienia wykonywane przez najwyższy państwowy organ ds. zdrowia
zgodnie z sekcją 1 ust. 1 zdanie 3 rozporządzenia Saksońskiego Rządu
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Społecznej w celu uregulowania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie
przed infekcjami i zwrot kosztów szczepień i innych środków profilaktycznych w
pilnych przypadkach oraz
3.

środki podjęte przez najwyższy państwowy organ ds. zdrowia zgodnie z § 1 ust. 2
rozporządzenia rządu Saksonii i Ministerstwa Spójności Społecznej i Saksońskiego
Ministerstwa Spójności w celu uregulowania obowiązków wynikających z ustawy o
ochronie przed infekcjami oraz zwrotu kosztów szczepień i inne środki profilaktyczne

dane techniczne. Należy przestrzegać zasady proporcjonalności. Możesz poprosić
lokalne władze policyjne o pomoc w egzekwowaniu prawa.
(2) Kto narusza prawo w rozumieniu art. 73 ust. 1a nr 24 IfSG
1.

umyślnie sprzecznie z § 2 ust. 1 nie zachowuje minimalnej odległości lub narusza § 2
ust. 2,
niedbałe lub umyślnie,

2.

organizuje lub uczestniczy w imprezie, zgromadzeniu lub spotkaniu sprzecznym z § 3
ust. 1,

3.

prowadzi obiekty, wycieczki lub wycieczki po mieście niezgodnie z § 4 ust. 1,

4.

odwiedza jedno z wymienionych obiektów wbrew § 4 ust. 1,

5.

prowadzi działalność gastronomiczną niezgodnie z § 5,

6.

prowadzi hotele lub obiekty noclegowe lub zapewnia zakwaterowanie niezgodnie z
sekcją 6,

7.

otwiera sklepy detaliczne niezgodnie z § 7 ust. 1 i 2,

8.

w przeciwieństwie do art. 8 ust. 2, jako osoba odpowiedzialna za firmę usługową,
zezwala na przebywanie w poczekalni ponad dziesięciu osobom

9.

wchodzi do instytucji sprzecznej z sekcją 9 ust. 1.

§ 12
(Wejście w życie, wygaśnięcie)
(1) Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie 20 kwietnia 2020 r. i wygaśnie 3 maja
2020 r.
(2) Wraz z wejściem w życie tego rozporządzenia dekret generalny Saksońskiego
Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej z dnia 31 marca 2020 r., Az. 155422 / 10 (Wdrożenie ustawy o ochronie przed infekcjami w przypadku pandemii
koronawirusowej - ograniczenia wyjść).
Drezno, 17 kwietnia 2020 r.
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Petra Köpping
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Powód
A. Część ogólna
11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała rozprzestrzenianie się
nowego korona wirusa SARS-CoV-2 i wynikającą z niego chorobę COVID-19 jako
pandemię. Rozprzestrzenianie się tego wirusa postępuje bardzo dynamicznie i jest
poważnym obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli dotychczasowe środki nie
zostaną dalej opracowane i skonsolidowane, nadal można spodziewać się gwałtownego
wzrostu liczby przypadków. Ważne jest również, aby liczba osób poważnie chorych
wymagających intensywnej opieki była jak najniższa, aby nie przeciążać systemu opieki
zdrowotnej.
Instytut Roberta Kocha ocenia obecnie ryzyko dla zdrowia ludności w Niemczech jako
wysokie. W przypadku braku podjęcia jakichkolwiek działań leczniczych narażone na
ciężkie schorzenia i ewentualną śmierć są zwłaszcza osoby starsze oraz osoby z
wcześniejszymi podstawowymi chorobami. Ponieważ obecnie nie jest dostępne ani
szczepienie, ani specyficzna terapia, należy podjąć wszelkie środki, aby opóźnić dalsze
rozprzestrzenianie się wirusa. Jedynym sposobem na zapewnienie funkcjonowania
systemu opieki zdrowotnej jest szybkie spowolnienie infekcji.
Celem ustawy o ochronie przed infekcjami jest zapobieganie chorobom zakaźnym u ludzi,
rozpoznawanie infekcji we wczesnym stadium i zapobieganie ich dalszemu
rozprzestrzenianiu się. Zgodnie z § 28 ust. 1 IfSG właściwy organ może podjąć środki
ochronne i ograniczyć lub zakazać wydarzeń i innych zgromadzeń dużej liczby osób. Ze
względu na dominującą drogę przenoszenia SARS-CoV-2 (kropelki), na przykład poprzez
kaszel, kichanie lub częściowo łagodnie chore lub bezobjawowo zakażone osoby, może
dojść do przeniesienia choroby. Dlatego konieczne jest ograniczenie fizycznych
kontaktów społecznych między ludźmi.
Zgodnie z saksońskim rozporządzeniem o ochronie koronowej z dnia 31 marca 2020 r.
Wydano zakazy dotyczące kontaktów, zakazy odwiedzin i ograniczenia dotyczące
wyjazdu. Z uwagi na spowolnienie tempa infekcji w Saksonii początkowe ograniczenia
zostaną teraz zniesione. Zakazy kontaktu i odwiedzin pozostają jednak na miejscu.
Ogólnym dekretem Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności
Społecznej w sprawie wdrożenia Ustawy o ochronie przed infekcjami z dnia 31 marca
2020 r., Sygn. Akt 15-5422 / 5 (środki z okazji pandemii koronowej - zakaz imprez)
ogłoszono rozległe zakazy prowadzenia działalności; sklepy detaliczne i placówki
gastronomiczne oraz hotele i obiekty noclegowe są zamknięte. Zasadniczo środki te są
nadal wymagane zgodnie z prawem dotyczącym ochrony przed infekcjami, ale stopniowo
są łagodzone w związku z obecnym rozwojem epidemiologicznym.
Pod względem technologii kontroli, saksońskie rozporządzenie w sprawie ochrony przed
koronami, które obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r., zostanie zmienione. Jednocześnie
treść dekretu generalnego Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności
Społecznej dotyczącego wdrożenia ustawy o ochronie przed infekcjami z dnia 31 marca
2020 r., Sygn. Akt 15-5422 / 5 (środki z okazji pandemia koronowa - zakaz wydarzeń)
zostały zmienione i włączone do zintegrowanego rozporządzenia w sprawie ochrony
koronowej w Saksonii.
Oto najważniejsze nowe funkcje:
1. Zniesienie ograniczeń wyjścia,

- 10 2. Rozszerzenie katalogu sklepów niezbędnych do podstawowego zaopatrzenia, na
przykład o handel książkami oraz o sklepy ze sprzętem, salony samochodowe i sklepy
rowerowe,
3. podstawowe otwarcie sklepów detalicznych o powierzchni sprzedaży do 800 metrów
kwadratowych,
4. Wyjaśnienie przepisów dotyczących higieny, których musi przestrzegać firma, w drodze
ogólnego dekretu Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej.
B. Część specjalna
Do § 1 (zasada)
Część 1 ustanawia zasadę, że przy okazji pandemii koronawirusak ontakty fizyczne i
społeczne z innymi osobami spoza domu powinny zostać ograniczone do absolutnie
niezbędnego minimum. Określono minimalną odległość 1,5 metra między dwiema
osobami. Wymagania dotyczące odległości zostały rozszerzone o zalecenie noszenia
osłony na usta i nos w miejscach publicznych, a zwłaszcza w kontakcie z grupami ryzyka.
Obywatele nadal proszeni są o ogólne powstrzymywanie się od prywatnych podróży,
wycieczek i wizyt - w tym przez krewnych.
Do § 2 (ograniczenie kontaktu)
Ograniczenie kontaktu jest głównym środkiem wymaganym zgodnie z prawem
dotyczącym ochrony przed infekcjami. Jest to określone w ust. 2.
Ustęp 1 ogranicza tworzenie grup w przestrzeni publicznej do osób należących do tego
samego gospodarstwa domowego. Tylko osoby mieszkające samotnie mogą przebywać
w przestrzeni publicznej wraz z inną osobą, która nie mieszka z nim w gospodarstwie
domowym. Odbywają się również spotkania w celu sprawowania opieki i prawa dostępu.
W odniesieniu do § 3 (zakaz gromadzenia się osób)
Na podstawie obecnego rozwoju i wiedzy należy ogólnie założyć, że wydarzenia i
spotkania w rozumieniu prawa o zgromadzeniach oraz spotkania w rozumieniu ustawy o
ochronie przed infekcjami nie mogą być traktowane jako środki ochronne, które są równie
skuteczne, ale mniej interwencyjne - intensywne niż wydarzenie, zgromadzenie lub
zgromadzenie nie ma miejsca. Następujące spotkania są zwolnione z zakazu:
1. Wydarzenia parlamentu stanowego, rządu stanowego i lokalnych organów
przedstawicielskich, a także władz, sądów, prokuratorów lub innych organów, które
wykonują zadania publiczne i wydarzenia, które służą opiece lub ochronie zdrowia
ludności,
2. nieuniknione spotkania, które są absolutnie niezbędne do wykonywania działalności
zawodowej, a także do przeprowadzania egzaminów i usług wsparcia,
Spotkania w najbliższym gronie rodzinnym składającym się z nie więcej niż pięciu osób,
aby towarzyszyć umierającym i wzięcia udziału w nabożeństwie maksymalnie 15 osób.
4. Korzystanie z transportu publicznego w przypadku noszenia osłony na usta i nos,
5. uczęszczanie do publicznych i bezpłatnych szkół w celu przygotowania i
przeprowadzania egzaminów oraz w nagłych wypadkach,

- 11 6. Instytucje edukacyjne i ośrodki szkoleniowe w zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego w celu przygotowania i realizacji egzaminów kameralnych na bieżący rok
szkoleniowy,
7. Odwiedzanie placówek opieki nad dziećmi w celu uzyskania pomocy w nagłych
wypadkach.
W indywidualnych przypadkach zwolnienia mogą zostać udzielone na żądanie, w
szczególności w odniesieniu do zgromadzeń w rozumieniu Ustawy o Zgromadzeniu
Saksońskim, z odpowiedzialnej dzielnicy lub odpowiedzialnego miasta, o ile jest to
uzasadnione z punktu widzenia ochrony przed infekcją.
Sekcja 4 (zakazy prowadzenia działalności)
Ze względu na wysokie ryzyko infekcji niektóre obiekty lub oferty są niedostępne. Są to w
szczególności obiekty sportowe i instytucje kultury, a także oferty edukacyjne, oferty pracy
dzieci i młodzieży, targi, specjalne targi, rozrywki, miejsca spotkań seniorów, wycieczki
autokarowe i wycieczki po mieście.
Te obiekty i oferty regularnie wiążą się z wysokim ryzykiem zakażenia ze względu na
bliskość osób obecnych w normalnej działalności oraz średni czas ich pobytu. Dlatego
konieczne i właściwe jest dalsze utrzymywanie powyższych udogodnień i ofert
zamkniętych.
Wyłączone są również następujące ośrodki:
- szkoły publiczne i bezpłatne w celu przygotowania i egzaminu oraz do opieki w nagłych
wypadkach,
- biblioteki specjalistyczne i archiwa,
Instytucje edukacyjne i ośrodki szkoleniowe w zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego w celu przygotowania i realizacji egzaminów kameralnych na bieżący rok
szkoleniowy,
- uniwersytety i akademie zawodowe,
Instytucje szkoleniowe władz,
Placówki opieki nad dziećmi w nagłych wypadkach,
Przedsiębiorstwa rzemieślnicze i zakłady opieki zdrowotnej,
Instytucje udzielające
psychospołecznej,

specjalistycznych

porad

w

dziedzinie

społecznej

i

Warunkiem dopuszczalności firmy jest przestrzeganie przepisów dotyczących higieny
określonych w ogólnym dekrecie Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej
Do § 5 (placówki gastronomiczne)
Epidemia nie została jeszcze przezwyciężona ze względu na spowolnienie w łańcuchach
zakażeń w ostatnich tygodniach. Niezbędne ograniczenia dotyczące kontaktu są
szczególnie trudne do wdrożenia w restauracjach. Wraz ze wzrostem spożycia alkoholu
wzrasta ryzyko, że goście nie będą przestrzegać ograniczeń. Środek jest zatem nadal
niezbędny, aby skutecznie ograniczyć pojawianie się nowych łańcuchów infekcji.
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Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w miarę możliwości, obywatele proszeni są o
powstrzymanie się od prywatnych podróży i wizyt, zwłaszcza od krewnych. Dotyczy to nie
tylko Saksonii i całodniowych wycieczek krajowych, ale także ogólnokrajowych. Aby
podjąć odpowiednie zachęty, konieczne jest zamknięcie branży hotelarskiej i hotelarskiej.
Nadal istnieją wyjątki od niezbędnych ofert noclegowych, na przykład dla osób
podróżujących służbowo.
Do § 7 (sklepy i firmy)
Ogólnie sklepy pozostają zamknięte.
Wykluczono również handel detaliczny na codzienne potrzeby, taki jak w szczególności
handel żywnością i niektóre sklepy niezbędne do podstawowej opieki, takie jak apteki i
apteki.
Jednak ze względu na powodzenie w spowalnianiu infekcji rozszerzana jest lista firm
niezbędnych do podstawowej opieki. W przyszłości będzie można w szczególności
otwierać sklepy z narzędziami, sklepy z rękodziełem, salony samochodowe i sklepy
rowerowe, a także punkty sprzedaży artykułów prasowych. Ponadto sklepy o powierzchni
sprzedaży nie większej niż 800 metrów kwadratowych powinny móc ponownie otworzyć w
przyszłości.
Prowadzenie centrów handlowych i handlu detalicznego na dużą skalę jest nadal
zasadniczo zabronione. Dozwolone jest jedynie otwarcie wyraźnie wymienionych sklepów
na codzienne potrzeby i podstawowych usług.
W przypadku wszystkich dozwolonych wyjątków przestrzeganie przepisów dotyczących
higieny określonych przez Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności
Społecznej jest obowiązkowe.
Do § 8 (firmy usługowe)
Ustęp 1 zakazuje firmom usługowym mającym bezpośredni kontakt z klientem, takim jak
fryzjer. W ramach dalszego przeglądu konieczności zastosowania środków planowane
jest również zapewnienie możliwości otwarcia firmom usługowym, w razie potrzeby
zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny. Do odwołania, przerwanie łańcuchów infekcji
jest priorytetem.
Usługi związane z koniecznym leczeniem są wyłączone z zakazu.
Ustęp 2 określa ograniczenia dotyczące kontaktów w strefie oczekiwania.
W odniesieniu do § 9 (ograniczenia odwiedzin)
Ze względu na najnowsze osiągnięcia i odkrycia oraz w sensie ograniczenia kontaktów i
zakłócania potencjalnych dróg infekcji ograniczenia odwiedzin w placówkach są
odpowiednie i konieczne dla wrażliwych grup, takich jak chorzy, starsi i potrzebujący
opieki, a także osoby niepełnosprawne i dzieci i młodzież. W wymienionych obiektach
często opiekuje się ludźmi, którzy byliby szczególnie poważnie zagrożeni zdrowiem,
gdyby zostali zarażeni nowym patogenem. Ponadto zmniejsza się ryzyko choroby i
zagrożenia zarażeniem personelu medycznego lub personelu pielęgniarskiego, w celu
utrzymania funkcjonowania placówki.
Ministerstwo Spraw Społecznych i Spójności Społecznej może, oprócz wyjątków
wymienionych w ust. 2 i 3, dopuścić dalsze wyjątki od ograniczeń nałożonych dekretem
ogólnym i ustanowić zasady higieny. Nie wpływa to również na możliwość ustanowienia
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mowa w sekcji 9, w drodze ogólnego dekretu.
Odnośnie do § 10 (środki zaostrzenia)
Sekcja 10 ma na celu umożliwienie saksońskiemu państwowemu Ministerstwu Spraw
Społecznych i Spójności Społecznej, w przypadku zwiększonego ryzyka zakażenia w
niektórych regionach, nałożenie krajowych zaostrzeń w odniesieniu do dotkniętych
obszarów. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której lokalne organy ds. Zdrowia wykonują
różne zamówienia.
Odnośnie do § 11 (pomoc w egzekwowaniu prawa, przestępstwa administracyjne)
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przed infekcjami władze publicznej służby
zdrowia są zasadniczo odpowiedzialne za wdrożenie ustawy o ochronie przed infekcjami
na poziomie powiatowym i miejskim. Ustęp 1 wyjaśnia, że są one również odpowiedzialne
za egzekwowanie zadań i uprawnień wykonywanych przez najwyższy stanowy organ ds.
Zdrowia w pilnych przypadkach oraz za wdrażanie środków, które podejmuje najwyższy
stanowy organ ds. Zdrowia, jeżeli dotknie to kilku hrabstw i niezależnych miast.
Nawiązano do możliwości zwrócenia się do lokalnych organów policji o pomoc w
egzekwowaniu przepisów w odpowiednich przypadkach.
Ustęp 2 opisuje niezbędne fakty przestępstw administracyjnych podlegających karze.
Do § 12 (Wejście w życie, wygaśnięcie)
Rozporządzenie reguluje wejście w życie i ogranicza okres obowiązywania
rozporządzenia w interesie proporcjonalności do końca 3 maja 2020 r. Wraz z wejściem w
życie tego rozporządzenia dekret generalny Saksońskiego Ministerstwa Spraw
Społecznych i Spójności Społecznej z 31 marca 2020 r., Az. 15-5422 / 10 (Wdrożenie
ustawy o ochronie przed infekcjami w przypadku pandemii koronawirusowej ograniczenia wyjść).

