NHỮNG BIỆN PHÁP CORONA TẠI BANG SACHEN
TỪ NGÀY 28.01.2021
Soạn thảo: 26.01.2021
Bang Sachsen điều chỉnh Sắc lệnh phòng chống Corona của mình cho phù hợp với quyết định
chung của Thủ tướng liên bang và Thủ hiến các bang ngày 19 tháng 1 và triển khai những quyết
định này ở cấp độ bang. Những quy định về hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang che miệng và mũi,
từ bỏ các chuyến du lịch, viếng thăm và đi mua sắm, về tuân thủ quy định giữ khoảng cách và vệ
sinh vẫn tiếp tục giữ nguyên hiệu lực.
Sắc lệnh mới này có hiệu lực từ ngày 28.01. đến ngày 14.02.2021.
Sắc lệnh phòng chống Corona của bang Sachsen (Công bố của Bộ Xã hội và Gắn kết Xã hội
bang Sachsen ngày 26.01. 2021)

Nghĩa vụ đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài
» Nghĩa vụ đeo khẩu trang: Nghĩa vụ đeo khẩu trang che miệng và mũi được thực hiện ở tất cả
những địa điểm có người gặp nhau. Nghĩa vụ đeo khẩu trang y tế che miệng và mũi được thực
hiện khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, trong phạm vi trước cửa ra vào của các
cửa hàng bán buôn và bán lẻ cũng như trong các cơ sở y tế (ví dụ phòng khám bác sĩ) và trong
những cuộc tụ họp của nhà thờ để tiến hành lễ cầu kinh.
» Hạn chế ra ngoài: Chỉ được phép rời khỏi nhà với lý do chính đáng (đi làm, đi chợ, đến bác sĩ,
đến trường, nhà trẻ, đến những lô đất hoặc vườn của riêng mình).
» Hạn chế ra ngoài mở rộng: từ 22 giờ đến 06 giờ. Chỉ được phép rời khỏi nhà ở nếu có những
lý do đặc biệt quan trọng (tiến hành công việc nghề nghiệp, có nhu cầu trợ giúp về y tế, chăm lo
cho thú nuôi).
» Quy định 15 km: Giới hạn 15 km xung quanh khu vực cư trú và làm việc để tiến hành các công
việc cá nhân hoặc mua bán vẫn tiếp tục được giữ nguyên.
» Cấm bia rượu: Cấm sử dụng bia rượu tại những nơi giao thông công cộng trong nội thành và
những vị trí công cộng ở ngoài trời, nơi có người tụ tập trong phòng kín hoặc lưu trú không phải
chỉ là tạm thời. Những vị trí liên đới cụ thể sẽ được các thành phố độc lập của huyện có thẩm
quyền hoặc các huyện có thẩm quyền ấn định.

Giảm tiếp xúc và giữ khoảng cách
» Về nguyên tắc giảm thiểu tiếp xúc xuống mức tối thiểu.
» Hạn chế tiếp xúc: Hạn chế tiếp xúc: Tiếp xúc cá nhân chỉ được phép trong phạm vi những
người trong hộ gia đình với một người ngoài. Trường hợp ngoại lệ là những gia đình hoặc hàng
xóm hỗ trợ nhau trong việc trông trẻ con. Trong trường hợp này, trẻ em dưới 14 tuổi của tối đa
hai hộ gia đình được phép gặp nhau.
» Lời kêu gọi khẩn thiết: Tránh tất cả mọi tiếp xúc không cần thiết cũng như những chuyến đi cá
nhân, du lịch hay vì công việc mà không thực sự cấp bách.

Đi mua đồ và các cửa hàng
Cửa hàng bán buôn và bán lẻ tiếp tục đóng
cửa.
Những cửa hàng được mở cửa:
» Cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày
» Những cửa hàng bán nhiều loại hàng tổng
hợp
» chỉ được phép mở cửa nếu trọng tâm hàng
hóa
» (trên 50 %) là những mặt hàng được phép
bán.
» Cửa hàng bán đồ uống
» Cửa hàng đồ cho thú nuôi
» Bưu điện và các dịch vụ bưu điện
» Cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và cửa hàng
bán đồ vệ sinh

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ngân hàng và quỹ tiết kiệm
Hiệu kính, hiệu bán tai nghe cho người điếc
Hãng mai táng
Dịch vụ làm vệ sinh
Tiệm giặt đồ
Dịch vụ lấy hàng và giao hàng
Quầy bán báo
Trạm xăng, trạm xử lý rác thải là chất dẻo
Xưởng sửa chữa ô tô và xe đạp

Nghĩa vụ cách ly
» Khi có kết quả xét nghiệm dương tính
» Khi tiếp xúc trực tiếp với người bị dương tính
» Khi nghi ngờ bản thân bị lây nhiễm

Trường học và nhà trẻ
Đóng cửa nhà trẻ, trường học và cơ sở nội trú của trẻ em. Trường học, ký túc xá nhà trường
và những cơ sở trông trẻ ban ngày vẫn đóng cửa cho tới ngày 14.02.2021.
Mở cửa các trường dạy nghề cho các lớp cuối cấp: Sau kỳ nghỉ đông, từ ngày 08.02 trở đi,
học sinh của các lớp cuối cấp và các khóa tốt nghiệp của các trường dạy nghề, trường trung cấp
nghề và trường trung cấp lại có thể học tại trường. Vì lý do phòng chống lây nhiễm, việc học tập
sẽ được tiến hành theo các lớp chia tách, nếu không đảm bảo được khoảng cách tối thiểu.
Từ ngày 18.01., học sinh của các lớp cuối cấp của các trường cấp 3, các trường khuyến
khích (giảng dạy theo giáo trình của các trường cấp 3), các trường PTTH (lớp 11 và 12) các
trường PTTH dạy nghề (lớp 12 và 13) , Trường cấp 3 chuyên, trường cấp 3 bổ túc, trường PTTH
bổ túc (lớp 11 và 12) và trường Kollegs (lớp 11 và 12) lại được phép học tại trường.
Vì lý do phòng chống lây nhiễm, các giờ học được tách ra các lớp khác nhau. Những học sinh và
thanh niên khác vẫn tiến hành học tại nhà. Học sinh cấp 1 (THCS và trường khuyến khích, các lớp
1 đến 4) cũng như trẻ gửi nhà trẻ hoặc cơ sở nội trú cho trẻ em vẫn có thể được hưởng chế độ
chăm sóc khẩn cấp.
Kỳ nghỉ đông: Kỳ nghỉ đông sẽ được rút ngắn và thay đổi về thời gian nghỉ. Theo đó, kỳ nghỉ
đông bắt đầu từ ngày 31.01. và kết thúc vào ngày 06.02. là ngày nghỉ cuối cùng. Thay vào đó, kỳ
nghỉ Lễ Phục sinh sẽ được kéo dài thêm. Kỳ nghỉ này bắt đầu từ ngày 27.03. và kết thúc vào ngày
10.04. như theo kế hoạch.

