Všeobecné opatření
upravující provoz zařízení denní péče o děti, škol a školních internátů v souvislosti s
bojem proti pandemii SARS-CoV-2
Oznámení saského Státního ministerstva pro sociální věci
a sociální soudržnost
ze dne 13. srpna 2020, Az.15-5422/4
(v konsolidovaném znění platném od 5. listopadu 2020)
Na základě první věty § 28 odst. 1 zákona o ochraně před nákazou ze dne 20. července 2000
(BGBl. I s. 1045), naposledy pozměněného článkem 5 zákona ze dne 19. června 2020 (BGBl.
I s. 1385), vydává saské Státní ministerstvo pro sociální věci a sociální soudržnost následující
všeobecné opatření:
1.

Předmět všeobecného opatření
1.1.

Toto všeobecné opatření upravuje provoz veřejných a bezplatných škol,
školních internátů ve smyslu § 2 odst. 1 saského nařízení o poskytování
ubytovacích služeb studentům, denních zařízení pro děti a zařízení denní péče
o děti ve Svobodném státě Sasko v souvislosti s pandemií vyvolanou novým
koronavirem SARS-CoV-2.

1.2.

Ve smyslu tohoto všeobecného opatření jsou
1.2.1. zařízení: školy, školní internáty, denní zařízení pro děti a zařízení denní
péče o děti;
1.2.2. denní zařízení pro děti: jesle, mateřské školy, školní družiny a léčebněpedagogická denní zařízení pro děti;
1.2.3. zařízení denní péče o děti: denní zařízení pro děti a zařízení denní péče
o děti;
1.2.4. předškolní zařízení denní péče o děti: jesle, mateřské školy, léčebněpedagogická denní zařízení pro děti a zařízení denní péče o děti;
1.2.5. osoby, které do zařízení nepatří: osoby, o něž se v zařízení nepečuje,
které se zde nevzdělávají, nejsou zde zaměstnány nebo zde vykonávají
jen přechodnou činnost;
1.2.6. příznaky, které svědčí o nákaze virem SARS-CoV-2: celková malátnost,
horečka přesahující 38 stupňů Celsia, průjem, zvracení, poruchy čichu
nebo chuti, častější než příležitostný kašel.

1.3.

Další ustanovení a opatření v oblasti ochrany před nákazou zůstávají
nedotčena. Všeobecné opatření „Provádění zákona o ochraně před nákazou –
Opatření týkající se pandemie koronaviru – Nařízení hygienických stanic pro
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zabránění šíření koronaviru“ saského Státního ministerstva pro sociální věci a
sociální soudržnost, Az.: 15-5422/22, v platném znění, se nepoužije.
2.

Všeobecná ustanovení týkající se přístupu, ohlašování a hygieny
2.1.

Přístup do zařízení ve smyslu bodu 1.2.1. není povolen, pokud osoba
2.1.1. je prokazatelně nakažena virem SARS-CoV-2,
2.1.2. trpí přinejmenším jedním příznakem, který svědčí o nákaze virem
SARS-CoV-2, nebo
2.1.3. byla v uplynulých 14 dnech v osobním kontaktu s osobou prokazatelně
nakaženou virem SARS-CoV-2, ledaže k tomuto kontaktu došlo při
vykonávání zdravotnické nebo pečovatelské profese a byla při něm
dodržována příslušná ochranná opatření.

2.2.

Osoby trpící onemocněním, při němž se vyskytuje přinejmenším jeden příznak
ve smyslu bodu 1.2.6., musí prostřednictvím lékařského potvrzení nebo jiného
srovnatelného dokumentu, jako je například potvrzení o alergii nebo o
chronickém onemocnění, doložit, že tyto příznaky nejsou spojeny s virem
SARS-CoV-2. 2Body 2.1.2., 2.3., 2.6. a 2.7. se v případě předložení takového
dokumentu nepoužijí.

2.3.

Pedagogičtí pracovníci, vyučující a jiné osoby, které jsou zaměstnány v zařízení
podle bodu 1.2.1. nebo zde vykonávají jinou než přechodnou činnost, kteří trpí
přinejmenším jedním příznakem ve smyslu bodu 1.2.6., tuto skutečnost
neprodleně nahlásí vedení zařízení a nechají se otestovat na SARS-CoV-2.

2.4.

Pedagogičtí pracovníci, vyučující a jiné osoby, které jsou zaměstnány v zařízení
podle bodu 1.2.1. nebo zde vykonávají jinou než přechodnou činnost, plnoletí
studenti, kteří jsou v tomto zařízení vzděláváni, nebo zákonní zástupci
nezletilých dětí, které jsou v tomto zařízení vzdělávány nebo je zde o ně
pečováno, jsou povinni vedení tohoto zařízení neprodleně informovat o
skutečnosti, že jsou oni nebo dítě, které je v tomto zařízení vzděláváno nebo je
zde o něj pečováno, prokazatelně nakaženi SARS-CoV-2.

2.5.

(zrušeno)

2.6.

V případě nákazy SARS-CoV-2 stanoví v souladu se zákonem o ochraně před
nákazou příslušný orgán veřejného zdraví karanténní opatření pro nemocné a
jejich kontakty včetně toho, kdy budou moci mít opět přístup do zařízení. 2Pokud
se u dětí nebo žáků objeví přinejmenším jeden příznak ve smyslu bodu 1.2.6.,
je jim přístup do zařízení povolen až 24 hodin poté, co u nich byla naposledy
naměřena horečka přesahující 38 stupňů Celsia a až dva dny poté, co se u nich
naposledy objevil jiný příznak, nebo po předložení lékařského potvrzení, že
nejsou nakaženi SARS-CoV-2.

2.7.

Pokud osoba, která chce vstoupit do zařízení ve smyslu bodu 1.2.1. nebo se v
takovém zařízení zdržuje, trpí přinejmenším jedním příznakem ve smyslu bodu
1.2.6., nesmí do zařízení vstoupit nebo jej musí neprodleně opustit. 2Žáci nebo
děti, o něž je pečováno, kteří vykazují přinejmenším jeden příznak ve smyslu
bodu 1.2.6. v průběhu vyučování nebo jiné školní akce nebo v průběhu péče,
by měli být odvedeni do samostatné místnosti; v takovém případě je neprodleně
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třeba zajistit vyzvednutí žáka nebo dítěte zákonným zástupcem nebo jím
zplnomocněnou osobou. 3Až do vyzvednutí dítěte nadále neomezeně platí
povinnost na dítě dohlížet.

3.

2.8.

Osoba, která vstoupí do zařízení ve smyslu bodu 1.2.1., je povinna si
neprodleně důkladně umýt ruce nebo si je dezinfikovat přípravkem, který
alespoň částečně ničí viry. 2Zařízení zajistí, aby byly k dispozici dostatečné
možnosti mytí a dezinfekce rukou. 3Provozovatel zařízení zajistí, aby byly v
dostatečné míře k dispozici příslušné nezbytné hygienické prostředky, zejména
prostředky pro čištění rukou a dezinfekční přípravky, které alespoň částečně
ničí viry. 4Osoby, které se v zařízení zdržují, je třeba na nutnost dodržovat tato
hygienická opatření upozorňovat přiměřeně věku. 5Zejména u vstupu do
zařízení je třeba umístit odpovídající pokyny.

2.9.

Pravidelně užívané povrchy, předměty a prostory je třeba denně důkladně
čistit; veškeré využívané prostory je třeba několikrát denně důkladně vyvětrat.
2
Učebny je vedle toho třeba alespoň jednou během vyučovací hodiny,
nejpozději třicet minut po jejím začátku, důkladně vyvětrat. 3Technická média je
třeba po každém použití důkladně očistit.

2.10.

Zařízení ve smyslu bodu 1.2.1. s výjimkou zařízení denní péče o děti vydávají
v souladu s § 36 odst. 1 bodem 1 ve spojení s § 33 bodem 1, 3 a 4 zákona o
ochraně před nákazou ze dne 20. července 2000 (BGBl. I s. 1045), naposledy
pozměněného článkem 5 zákona ze dne 19. června 2020 (BGBl. I s. 1385),
vydává saské Státní ministerstvo pro sociální věci a sociální soudržnost
hygienický plán. 2Tento plán musí být pro školy a školní internáty založen na
aktuálním „Rámcovém hygienickém plánu podle § 36 zákona o ochraně před
nákazou pro školy a jiná vzdělávací zařízení, v nichž probíhá péče o děti a
mladistvé“ a pro ostatní zařízení na aktuálním „Rámcovém hygienickém plánu
podle § 36 zákona o ochraně před nákazou pro dětská zařízení (jesle, mateřské
školy, zařízení denní péče o děti, včetně inkluzivních, a dětské družiny)“ a
zohlednit při tom zvláštnosti konkrétního zařízení.

2.11.

Zákonní zástupci a plnoletí žáci musí na začátku školního roku zařízení ve
smyslu bodu 1.2.1., které navštěvuje jejich dítě nebo oni sami, odevzdat
podepsané prohlášení, že berou na vědomí zákaz vstupu a opatření pro
ochranu před nákazou v souladu s tímto všeobecným opatřením. 2Pro tyto účely
se použije formulář uvedený v Příloze 1. 3V případě neodevzdání podepsaného
prohlášení je dítěti nebo plnoletému žákovi, který je v zařízení vzděláván nebo
se zde o něj pečuje, od 8. září 2020 zakázán přístup do zařízení, dokud
prohlášení nedodá. 4Písemné prohlášení si zařízení ponechá a po uplynutí dne
21. února 2021 jej neprodleně zničí.
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Ustanovení ohledně provozu škol a provozu školních internátů
3.1.

Provoz škol včetně všech školních akcí a provoz školních internátů je přípustný
za předpokladu, že jsou dále dodržována následující ustanovení.

3.2.

Osoby, které do zařízení nepatří ve smyslu bodu 1.2.5., jsou povinny během
pobytu v budovách školy a internátu a na ostatních pozemcích školy a internátu
nosit pokrývku úst a nosu. 2První věta se nepoužije, pokud osoby nošení
pokrývky úst a nosu prokazatelně nejsou schopny nebo hygienický plán školy
ve smyslu bodu 2.10. stanoví výjimky ze závažných důvodů. 3Vedení školy
1
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doporučuje, aby byl mezi osobami na školních pozemcích v maximální míře
dodržován dostatečný odstup.

4.

5.

3.3.

Osoby, které nejsou povinny v budovách školy a internátu a na ostatních
pozemcích školy a internátu nosit pokrývku úst a nosu, jsou povinny mít tuto
pokrývku u sebe. 2Nošení pokrývky úst a nosu na pozemcích školy a internátu
se mimo vyučování doporučuje i jiným osobám než těm, které do zařízení
nepatří. 3Povinnost nosit pokrývku úst a nosu mimo vyučování na pozemku
školy může být vedle toho zakotvena v hygienickém plánu školy ve smyslu bodu
2.10.

3.4.

Aby bylo možné sledovat řetězce nákazy, je třeba každý den dokumentovat,
které osoby, které do zařízení nepatří, se během vyučování nebo školní akce
zdržovaly v budově školy po dobu delší než patnáct minut. 2Po uplynutí jednoho
měsíce ode dne, kdy byla dokumentace pořízena, je třeba ji neprodleně
vymazat nebo zničit.

3.5.

Vedení klinických a nemocničních škol vydává hygienický plán školy ve smyslu
bodu 2.10. po konzultaci s vedením kliniky.

1

1

Ustanovení ohledně provozu zařízení denní péče o děti
4.1.

Provoz předškolních zařízení denní péče o děti ve smyslu bodu 1.2.4. je
přípustné za předpokladu, že jsou dále dodržována následující ustanovení.

4.2.

Zákonní zástupci nebo jimi zplnomocněné osoby jsou povinni každý den dříve,
než jejich dítě poprvé vstoupí do předškolního zařízení denní péče o děti ve
smyslu bodu 1.2.4., předat zařízení písemné prohlášení, že jejich dítě netrpí
žádným příznakem ve smyslu bodu 1.2.6. 2Pro tyto účely se použije formulář
uvedený v Příloze 2. 3V případě nepředložení prohlášení dítě v tento den
nebude přijato do péče. 4Po nahlédnutí si formulář ponechá předkládající
osoba.

4.3.

Osoby, které do zařízení nepatří ve smyslu bodu 1.2.5., jsou povinny během
pobytu v budovách zařízení a na ostatních pozemcích zařízení nosit pokrývku
úst a nosu a dodržovat dostatečný odstup od ostatních osob. 2První věta se
nepoužije, pokud osoby nošení pokrývky úst a nosu nebo dodržování
dostatečného odstupu od ostatních osob prokazatelně nejsou schopny.

4.4.

Aby bylo možné sledovat řetězce nákazy, je třeba každý den dokumentovat, o
které děti bylo v zařízení pečováno, kdo byl péčí pověřen a které osoby, které
do zařízení nepatří, se v budově zařízení zdržovaly po dobu delší než patnáct
minut. 2Po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byla dokumentace pořízena,
je třeba ji vymazat nebo zničit.

4.5.

Body 4.3. a 4.4. se použijí obdobně pro dětské družiny.
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Nabytí a pozbytí účinnosti všeobecného opatření, výhrada zrušení
5.1.

Toto všeobecné opatření nabývá účinnosti dne 31. srpna 2020 s výjimkou bodů
3.2. a 3.3., které nabývají účinnosti dne 1. září 2020. Toto všeobecné opatření
pozbývá účinnosti uplynutím dne 21. února 2021 s výjimkou čtvrté věty bodu
2.11., druhé věty bodu 3.4. a druhé věty bodu 4.4., které pozbývají účinnosti
uplynutím dne 7. března 2021.
1
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5.2.

6.

Toto všeobecné opatření se vydává s výhradou zrušení v případě, že po jeho
zveřejnění se stav pandemie SARS-CoV-2 nebo právní situace v oblasti
ochrany před nákazou změní tak, že budou nezbytná jiná ustanovení než
ustanovení přijatá v tomto všeobecném opatření.

Možnost přezkoumání

Toto všeobecné opatření včetně zdůvodnění je k nahlédnutí v referátu 15 Právní záležitosti a
ústředí nákupu saského Státního ministerstva pro sociální věci a sociální soudržnost,
Albertstraße 10, 01097 Drážďany, od pondělí do pátku, s výjimkou zákonem stanovených
svátků, od 9 do 15 hodin.
Přílohy:
•

Prohlášení, že beru na vědomí zákaz vstupu a opatření na ochranu před nákazou
(Příloha 1)

•

Formulář zdravotního potvrzení (Příloha 2)
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Zdůvodnění
A. Obecná část
Podle první věty § 28 odst. 1 zákona o ochraně před nákazou (IfSG) přijímá příslušný orgán
nezbytná ochranná opatření, zejména opatření uvedená v § 29 až 31 IfSG, pokud je zjištěna
přítomnost nemocných, osob s podezřením na onemocnění, potenciálních šiřitelů nákazy nebo
bacilonosičů nebo pokud se zjistí, že zemřelý byl nemocný, existovalo u něj podezření na
onemocnění nebo byl bacilonosičem, v rozsahu a po dobu, kdy je to nezbytné pro zabránění
šíření přenosných onemocnění.
V případě SARS-CoV-2 se jedná o choroboplodný zárodek ve smyslu § 2 bodu 1 IfSG, který
se pandemicky rozšířil také ve Svobodném státě Sasko a který ohrožuje zdraví obyvatel.
Průběh pandemie SARS-CoV-2 je provázen řadou nejistot. Zejména není možné vyloučit, že
budou vznikat lokální, regionální nebo nadregionální ohniska nákazy, která budou vyžadovat
rozsáhlejší omezení provozu škol nebo provozu zařízení denní péče o děti, případně jejich
úplné uzavření. Takové případy by však měly představovat výjimku. V zásadě se až do
skončení pandemie SARS-CoV-2 budou ve Svobodném státě Sasko dodržovat provozní
opatření reagující na pandemii a z infektologického hlediska přípustná; pro tyto účely bude
každý den sledována infekční situace a zohledňována vědecká hodnocení.
B. Zvláštní část
K 1.:
K 1.1.:
Toto všeobecné opatření představuje rámec pro školy a školní internáty a pro zařízení denní
péče o děti, podle něhož mohou tato zařízení realizovat svůj běžný provoz se zohledněním
„pandemických podmínek“. Běžný provoz se zohledněním pandemických podmínek je založen
na „Konceptu pro znovuotevření zařízení denní péče o děti, základních škol a prvního stupně
speciálních škol ve Svobodném státě Sasko“ vypracovaném pracovní skupinou odborníků a
další návazné konzultace s ohledem na aktuální infekční situaci ve Svobodném státě Sasko.
Při zpracovávání všeobecného opatření bylo pro oblast škol zohledněno rozhodnutí
konference ministerstva kultury ze dne 18. června 2020 ohledně návratu k běžnému provozu
škol po letních prázdninách a pro všechna další zařízení ve smyslu tohoto všeobecného
opatření rozhodnutí konference ministerstva kultury „Rámec pro aktualizovaná opatření pro
ochranu před nákazou a hygienická opatření“ ze dne 14. července 2020.
K 1.2.:
Body 1.2., 1.2.1. až 1.2.6. obsahují „právní definice“ nejdůležitějších pojmů, které se ve
všeobecném opatření používají.
K 1.3.:
Ustanovení vysvětluje, že tato všeobecná opatření budou nadále upravovat provoz zařízení
podle bodu 1.2.1.
K 2.:
Pro zajištění ochrany před nákazou je nezbytné, aby do zařízení, jichž se týká toto všeobecné
opatření, vstupovaly pouze osoby bez prokazatelné nákazy SARS-CoV-2 nebo bez příznaků
této nákazy. To se týká všech osob, které v zařízeních v rámci komunity vykonávají činnost v
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oblasti výuky, výchovy, péče, dozoru nebo jiné pravidelné činnosti, rodiče nebo jiné osoby,
které přivádí dítě do zařízení denní péče o děti, a žáky a děti, o něž se pečuje.
K 2.1. až 2.1.3.:
Toto ustanovení zabraňuje tomu, aby osoby nakažené SARS-CoV-2 vstupovaly do zařízení
(bod 2.1.1.). Tyto osoby mají stejný status jako ty osoby, u nichž na základě některých vnějších
příznaků nebo okolností není možné s dostatečnou jistotou vyloučit, že jsou nakaženy novým
koronavirem SARS-CoV-2.
K 2.2. až 2.11.:
Aby bylo možné přerušit možné řetězce nákazy v zařízeních, jichž se všeobecné opatření týká,
je nutné,
•
•

aby byl příslušný okruh osob v případě, že dojde k nákaze SARS-CoV-2 nebo v případě
kontaktu s osobou nakaženou SARS-CoV-2 zařízení neprodleně informoval,
aby děti, u kterých se v průběhu péče, respektive žáci, u kterých se v průběhu vyučování
objeví příznaky nákazy SARS-CoV-2, byli odděleni od skupiny nebo třídy a ze zařízení
vyzvednuti.

Aby bylo dosaženo rovnováhy mezi nárokem na vzdělávání a péči a ochranou před nákazou,
bude v případě nízkého šíření nákazy dodržována krátká lhůta, po jejímž uplynutí děti, které
vykazují příznaky, budou moci zařízení opět navštěvovat. Bez ohledu na to je navštěvování
zařízení přípustné také na základě aktuálního negativního výsledku testu na SARS-CoV-2.
Aby se zabránilo nákaze SARS-CoV-2, je nezbytné dodržovat uvedená opatření a pravidla
osobní hygieny a uvedená další opatření v oblasti ochrany proti infekcím a hygieny. Zejména
je nutné umístit uvedené pokyny u vstupu do zařízení, aby byli žáci přiměřeně věku
informováni o opatřeních osobní hygieny a všeobecných opatřeních v oblasti ochrany proti
infekcím a podporováni v jejich dodržování. Aby se zabránilo vysoké koncentraci aerosolů, je
třeba větrat v učebně i v průběhu vyučovací hodiny, a to alespoň jednou. Od tohoto opatření
je možné upustit, pokud jeho realizace není možná například z důvodu probíhající písemné
práce, kterou by žáci museli přerušit. Zda musí být větrání v průběhu vyučovací hodiny spojeno
s krátkou přestávkou, závisí na místních okolnostech a počasí.
Pokud jde o stále existující rizika v souvislosti s nákazou SARS-CoV-2 a příslušná hygienická
opatření sahající až po zákaz vstupu, je nutné, aby byli rodiče povinni písemně potvrdit, že
příslušná opatření berou na vědomí. Vedle toho je v rámci předškolní denní péče o děti nutné
denně předkládat podepsané zdravotní potvrzení: I když malé děti na základě současného
stavu poznání nejsou „hnacím motorem“ infekcí SARS-CoV-2, nadprůměrně často onemocní
infekcemi, které jsou spojeny s podobnými příznaky.
K 3.:
Body 3.1. až 3.5. obsahují zvláštní ustanovení pro provoz škol a provozovatele internátů
spojených se školami.
K 3.1.:
Vedle všeobecných ustanovení bodu 2 všeobecného opatření platí pro veškeré školy a s nimi
spojené školní internáty ve Svobodném státě dále body 3.2. až 3.5.
K 3.2.:
Osobám, které do školy nepatří, není pobyt na pozemku školy (spíše v zásadě) zakázán. První
věta vysvětluje, že osoby, které do školy patří, zejména tedy žáci a učitelé, v zásadě nemají
povinnost nosit na pozemku školy pokrývku úst a nosu (tzv. povinnost nosit roušku). Podle
druhé věty jsou osoby, které do školy nepatří, osvobozeny od povinnosti nosit roušku, je-li to
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pro ně neúnosné nebo z jiného důležitého důvodu. Třetí věta pak nestanovuje
bezpodmínečnou povinnost dodržovat minimální odstup (zpravidla jeden a půl metru); v tomto
ohledu se však doporučuje chovat se odpovědně.
Bod 3.2. Věta 2 vychází z § 1 odst. 2 nařízení SächsCoronaSchVO pro děti, osoby svěřené
do péče a osoby s postižením nebo zdravotním omezením. Vedle hygienického plánu (§ 36
IfSG) mohou být v rámci opatření zohledňovány také zvláštnosti dané konkrétní školy, aby byl
účinek opatření pro ochranu před nákazou optimalizován pro konkrétní zařízení.
K 3.3.:
Pro jiné osoby než ty, které do zařízení nepatří, zejména tedy pro žáky a vyučující, neplatí
povinnost nosit na pozemku školy pokrývku úst a nosu. V hygienickém plánu však může (tj.
na základě odborného úsudku a s dodržením zásady proporcionality) být zakotvena „povinnost
nosit roušku“ mimo vyučování. Pokud taková povinnost stanovena není, doporučuje se
osobám patřícím do školy pokrývku úst a nosu nosit. Pro účely doporučení je možné využít
vhodné prostředky, jako například plakáty nebo pravidelná „poučení“.
K 3.4.:
Navzdory obnovení běžného provozu jsou v souvislosti s pandemickou situací i nadále
nařizována nejen hygienická opatření, ale také možnost sledovat šířící se nákazu. Využívání
a podpora této možnosti představuje rozhodující nástroj pro omezení šíření pandemie, i když
počet nakažených může dále stoupat. Pro tyto účely je vedle i tak běžné dokumentace
přítomnosti žáků a učitelů v tzv. třídní knize vhodným prostředkem každodenní dokumentace
osob, které do školy nepatří, které se ve škole zdržovaly. Dokumentační povinnost platí pouze
pro pobyty přesahující 15 minut, protože podle současných poznatků nebezpečí nákazy
výrazně stoupá při přímém kontaktu přesahujícím 15 minut. Ustanovení by dále mělo přispět
k tomu, aby se například při přivádění a vyzvedávání žáků pobyt zákonných zástupců ve škole
omezil na co nejkratší dobu. Z důvodů ochrany osobních údajů nesmí být dokumentace
uchovávána po dobu delší, než je nutná doba pro sledování případných řetězců nákazy.
K 3.5.:
Pokud jde o prostorově blízkou spolupráci klinických a nemocničních škol s příslušnou klinikou,
je třeba hygienický plán školy zkonzultovat s vedením kliniky.
K 4.:
Body 4.1. až 4.4. obsahují další zvláštní ustanovení pro všechna předškolní zařízení denní
péče o děti (jesle, mateřské školy, léčebně-pedagogická denní zařízení pro děti a zařízení
denní péče o děti). Do této skupiny již není zařazena školní družina, pro niž platí v zásadě již
jen všeobecná ustanovení bodu 2; vedle toho se podle bodu 4.5. použije „povinnost nosit
roušky“ podle bodu 4.3. a „dokumentační povinnost“ podle bodu 4.4. mutatis mutandis také
pro družiny.
Tato změna je možná a opodstatněná v souladu se snahou o rovnováhu různých zájmů, v
rámci současného nízkého výskytu nákazy a dokumentace, kterou je třeba stále pořizovat u
všech osob, které do zařízení nepatří (pobyt delší než 15 minut), aby byl na jednu stranu
prosazován právní nárok na péči, a na druhou stranu zohledněna ochrana před nákazou. Z
důvodů ochrany osobních údajů nesmí být dokumentace uchovávána po dobu delší, než je
nutná doba pro sledování případných řetězců nákazy.
Podle současného stavu vědeckého poznání se děti na dění spojeném s infekcí podílejí
nejméně. Vzhledem k tomu, že při péči o děti nejsou předepsané minimální odstupy mezi dětmi
a pedagogickými pracovníky proveditelné, existují doprovodná opatření, která je třeba
dodržovat, aby byla i nadále zajištěna ochrana před nákazou.
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K 4.1.:
Jesle, mateřské školy, léčebně-pedagogická denní zařízení pro děti a zařízení denní péče o
děti mohou utvářet svůj každodenní program podle příslušné pedagogické koncepce. V
běžném provozu spojeném s ochrannými opatřeními proti koronaviru by v zásadě již nemělo
docházet k omezování smluvně sjednaného rozsahu péče.
K 4.2.:
Toto ustanovení navazuje na dosavadní praxi každodenního předkládání „zdravotního
potvrzení“. Vzhledem k nízké míře nákazy se opatření v rámci denních zařízení pro děti
zaměřuje na konkrétní dítě. Bez tohoto prohlášení v předškolních zařízeních péče o dítě
neproběhne. Vedle toho je pedagogickým pracovníkům ve všech oblastech denní péče o děti
umožněno poskytování péče odmítnout, pokud dítě vykazuje příznaky onemocnění COVID19.
K 4.3.:
Osoby, které do zařízení nepatří, musí z důvodů ochrany před nákazou nosit pokrývku úst a
nosu. Ochranu je dále možné posílit pravidelným dodržováním dostatečného minimálního
odstupu jeden a půl metru. Je to nezbytné pro tzv. osoby, které do zařízení nepatří, jinde než
ve školách, protože denní zařízení pro děti jsou většinou oproti školám prostorově „úspornější“;
chybí zde mimo jiné větší volné plochy, hřiště, chodby, auly, větší místnosti, které se často
nacházejí ve školách. Mutatis mutandis tato opatření platí pro denní péči o děti.
Věta 2 vychází z § 1 odst. 2 nařízení SächsCoronaSchVO pro děti, osoby svěřené do péče a
osoby s postižením nebo zdravotním omezením. Možnost prostřednictvím hygienického plánu
(§ 36 IfSG) nařídit povinnost nosit pokrývku úst a nosu také dětem nebo pečujícím
pracovníkům se nenabízí, protože vymáhání této povinnosti u dětí tohoto věku nelze zajistit.
K 4.4.:
Také v běžném provozu je třeba pro účely sledování řetězců nákazy vést každodenní
dokumentaci osob, které se v zařízení zdržovaly. Na jednu stranu se provádí běžná
dokumentace přítomných dětí a personálu. Na druhou stranu je třeba zdokumentovat veškeré
osoby, které se v zařízení zdržovaly po dobu delší než 15 minut. Z důvodů ochrany osobních
údajů nesmí být dokumentace uchovávána po dobu delší, než je nutná doba pro sledování
případných řetězců nákazy.
K 5.:
K 5.1.:
Dlouhá doba účinnosti má přispět k jistotě při plánování v daných zařízeních. Vyplývá z ní, že
není záměrem opětovně podrobit provoz těchto zařízení plošně po celé zemi zostřeným
opatřením pro ochranu před nákazou, ledaže by to vyžadovala změna reálné nebo právní
situace. Data, kdy opatření nabývá a pozbývá platnosti, vychází z ustanovení o prvním a
posledním vyučovacím dnu v prvním pololetí školního roku 2020/2021, která platí pro většinu
saských škol (srov. správní předpis Potřeba a průběh školního roku 2020/2021 ze dne 17.
dubna 2020 [MBl. SMK s. 52, 101]). Ustanovení, která pozbudou účinnosti až 7. března 2021,
musí zůstat v platnosti déle z důvodu povinností přesahujících časový rámec všeobecné
účinnosti.
K 5.2.:
Výhrada zrušení vysvětluje, že změna současné infekční situace, která je kdykoliv možná,
povede k úpravám všeobecného opatření, které se však vždy budou řídit zásadou
proporcionality: Jak se v posledních měsících ukázalo, vyvíjí se infekční situace často
dynamicky a tyto změny s sebou přináší úpravy právního základu. Aby bylo možné s touto
dynamikou v zájmu optimální ochrany před nákazou držet krok, potřebují příslušné orgány
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flexibilitu v nakládání se svými právními nástroji. Výhrada zrušení slouží k zajištění této
flexibility i v souvislosti s tímto všeobecným opatřením a usnadnění plnění povinností dozoru
a prověřování, které zdravotnické orgány v souvislosti s opatřeními na ochranu před infekcí
mají.
Poučení o opravných prostředcích
Proti tomuto všeobecnému opatření je možné podat žalobu u místně příslušného správního
soudu do jednoho měsíce od jeho zveřejnění.
Místně příslušný je správní soud ve Svobodném státě Sasko, v jehož příslušném okrese má
žalobce sídlo nebo bydliště:
•

správní soud Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz, v případě sídla nebo
bydliště ve městě se statutem okresu Chemnitz, v okrese Mittelsachsen, v okrese
Erzgebirgskreis, v okrese Vogtlandkreis nebo v okrese Zwickau;

•

správní soud Drážďany, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drážďany, v případě sídla nebo
bydliště ve městě se statutem okresu Drážďany, v okrese Görlitz, v okrese Bautzen, v
okrese Meißen nebo v okrese Sächsische Schweiz-Osterzgebirge;

•

správní soud Lipsko, Rathenaustraße 40, 04179 Lipsko, v případě sídla nebo bydliště
ve městě se statutem okresu Lipsko, v okrese Lipsko nebo v okrese Nordsachsen.

Pro žalobce bez sídla nebo bydliště ve Svobodném státě Sasko je místně příslušným soudem
správní soud Drážďany, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drážďany.
V Drážďanech dne 13. srpna 2020

Uwe Gaul
Státní tajemník
Saského Státního ministerstva pro sociální věci
a sociální soudržnost
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