Informační leták pro pendlery a přeshraniční pracovníky
Tyto informace platí pro příjezdy pendlerů a přeshraničních pracovníků. Pro informace
ohledně jiných přijíždějících navštivte naši webovou stránku. https://www.coronavirus.
sachsen.de/informationen-fuer-einreisende-nach-sachsen-7298.html#a-8798.

I. Pravidla pro oblasti s mutacemi viru
1. Kdo smí přijíždět? Jak často je nutné nechat se testovat? Co je nutné mít s
sebou při příjezdu?
Osoby, které přijíždějí z oblasti s mutacemi viru se musí neprodleně odebrat do 14-denní
karantény. Tato povinnost odpadá pro následující skupiny osob za následujících podmínek:
• při pobytech v Německu nebo v rizikové oblasti kratších než 72 hodin při dodržení
nařízených ochranných a hygienických konceptů pro osoby, které v rámci své profese
převážejí přes hranice osoby, zboží, a to po silnici, železnici, lodí nebo letadlem
» předpoklady pro příjezd bez karantény: negativní test (PCR nebo antigenní, tzv.
rychlotest), který není starší než 48 hodin.
» při příjezdu je nutné mít s sebou negativní výsledek testu.
• zaměstnanci ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních (podle § 23 odst. 3 věty 1
čísla 1 až 12 a § 36 odst. 1 čísla 2 a 7 zákona o ochraně před infekcemi)
» předpoklady pro příjezd bez karantény: denně negativní test (PCR nebo antigenní, tzv.
rychlotest).
» při příjezdu je nutné mít s sebou negativní výsledek testu.
• zaměstnanci na farmách chovajících hospodářská zvířata, kteří jsou nepostradatelní pro
zachování funkčnosti těchto farem.
» předpoklady pro příjezd bez karantény: denně negativní test (PCR nebo antigenní, tzv.
rychlotest).
» při příjezdu je nutné mít s sebou negativní výsledek testu.
• policisté ve výkonu služby, kteří se vracejí z nasazení, případně podobných povinností ze
zahraničí
» předpoklady pro příjezd bez karantény: negativní test (PCR nebo antigenní, tzv.
rychlotest), který není starší než 48 hodin.
» při příjezdu je nutné mít s sebou negativní výsledek testu.

• pokud je činnost nezbytná pro fungování podniků: zaměstnanci a osoby samostatně
výdělečně činné v zásobování vodou a energií, odstraňování odpadních vod a nakládání
s odpady, v dopravě, ve farmacii, ve farmaceutickém průmyslu, v pohřebním průmyslu, v
potravinářském průmyslu stejně jako v informačních technologiích, v telekomunikacích a
v laboratořích zdravotnických zařízení.
» předpoklady pro příjezd bez karantény: denně negativní test (PCR nebo antigenní, tzv.
rychlotest).
» při příjezdu je nutné mít s sebou negativní výsledek testu, úřední potvrzení příslušného
místního úřadu o tom, že je dotyčná osoba nezbytná pro funkčnost daného podniku.
Formuláře k dokumentaci rychlotestů naleznete pod II. 6.
Formulář k potvrzení příslušného místního úřadu naleznete v I.5.

2. Co se stane, když s sebou při příjezdu nebudete mít výsledek testu?
Pokud s sebou při příjezdu z oblasti s mutacemi viru nebudete mít negativní výsledek testu,
nemůžete vstoupit do země.

3. Co se stane, když se nenecháte testovat?
Pokud vstoupíte do země bez negativního testu, porušujete spolkové nařízení o vstupu a
saské nařízení o karanténě. Porušení obou nařízení mohou být stíhána jako správní delikt a
pokutována. V případě saského nařízení o karanténě hrozí pokuta ve výši nejméně 500 eur.

4. Jaké jsou možnosti podpory?
Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy nabízí možnost příspěvku na ubytování.
Pokud zaměstnavatel proplácí pendlerům náklady na ubytování, podpoří ho Svobodný stát
Sasko. Financování funguje podle principu refundace, tj. firmy musí nejdříve platbu uhradit
samy. Žádosti spojené s potvrzeními o opravdu uskutečněném přenocování, mohou být podány u Zemského ředitelství Sasko (Landesdirektion Sachsen) nejdříve čtyři týdny po vstupu
nařízení v platnost (13. února 2021). Formuláře pro žádosti budou zveřejněny v dostatečném
předstihu.
Pro podporu k financování rychlotestů viz II. 14.

5. Jak je možné získat úřední potvrzení o tom, že je dotyčný nezbytný pro funkci
podniku?
Pro úřední potvrzení je nutné zaslat (např. e-mailem) příslušnému úřadu správně vyplněný
formulář. Formulář naleznete zde: https://www.coronavirus.sachsen.de/download/AmtlicheBescheinigung-ueber-eine-Taetigkeit-in-einem-Betrieb.pdf Zaslání platí jako žádost.

Do čtvrtka 18. února 2021 do půlnoci nebude implementováno pravidlo, že jmenované
profesní skupiny potřebují toto úřední potvrzení. Do té doby musíte mít u sebe doklad o
pracovní činnosti v jedné ze zmíněných oblastí (např. kopie pracovní smlouvy nebo potvrzení
od zaměstnavatele).
Toto pravidlo vstoupí v platnost od pátku 19. února 2021, 0.00 hodin.
Toto pravidlo platí pouze pro skupiny lidí, kteří jsou uvedeni v I. 1. a u kterých je uvedeno, že
toto úřední potvrzení potřebují.
O kontaktech na místně příslušné úřady se informujte v naší online sekci FAQ u této otázky.
Ta je pravidelně aktualizována: https://www.coronavirus.sachsen.de/informationen-fuereinreisende-nach-sachsen-7298.html?#a-9229

II. Pravidla pro rizikové oblasti a oblasti s vysokou incidencí
1. Kdo se musí nechat testovat?
Přeshraniční pracovníci (Sasové přejíždějící hranici do zahraničí) a pendleří (osoby přijíždějící
do Saska) podléhají od 18. ledna jako všechny osoby, které cestují do Saska z tzv. koronavirové rizikové oblasti, povinnosti odebrat se do karantény. Tato povinnost ale odpadá, pokud
se tyto osoby podrobí jednou týdně testování na koronavirus. Pokud mají pendleři s sebou
děti, které v Sasku navštěvují centra dětské denní péče, nemusí tyto děti nechat testovat. Pro
očkované osoby platí stejná pravidla.

2. Jak často je nutné nechat se testovat?
Přeshraniční pracovníci a pendleři se musí podrobit testování nejméně jednou týdně.
Pokud je země nebo oblast označena Institutem Roberta Kocha (RKI) jako oblast s vysokou
incidencí, musí se přeshraniční pracovníci a pendleři s pracovní smlouvou v Sasku nechat
minimálně dvakrát týdně testovat. Zde vždy naleznete aktuální přehled podle RKI: https://
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

3. Co platí pro pendlery, kteří pracují např. v nemocnicích a pečovatelských
zařízeních?
Tito zaměstnanci mají podle spolkového nařízení o testování na toto testování nárok. Měli by
být testováni svým zaměstnavatelem minimálně třikrát týdně (§ 7 Abs. 4 Satz 2 Sächsi¬sche
Corona-Schutzverordnung).

4. Stačí tzv. rychlotest (antigenní test) nebo to musí být PCR test?
V zásadě platí testovací metody uvedené Institutem Roberta Kocha (RKI). K nim patří
kromě jiných tzv. rychlotest (PoC) a PCR test. Pro splnění povinnosti testování je rychlotest
postačující.

5. Musí se výsledek testu povinně nahlásit a pokud ano, kam se má nahlásit?
Povinností je nahlásit pozitivní výsledek. Nahlášen musí být na místně příslušném Zdravotním
úřadu (Gesundheitsamt). Při pozitivním výsledku se pak musí testovaná osoba a příslušníci její
domácnosti neprodleně odebrat do karantény. Dotčení jedinci by si měli pozitivní výsledek z
rychlotestu nechat potvrdit laboratorním PCR testem.
Připravuje se portál pro hlášení pozitivních výsledků antigenních testů.

6. Jaký doklad je třeba mít s sebou?
Pokud byl proveden laboratorní PCR test, je třeba mít s sebou výsledek testu. U rychlotestu
je třeba výsledek doložit. Dokument musí obsahovat následující informace: jméno testované
osoby, adresu, datum narození, udání testovacího místa a datum testu. Osoby, které pracují
ve zdravotnickém nebo pečovatelském zařízení a kteří jsou zde pravidelně, minimálně jednou
týdně testováni, mohou toto doložit potvrzením zaměstnavatele o pravidelném testování.
K dokumentování může být použit následující vzor: https://www.coronavirus.sachsen.
de/download/sms-Bescheinigung-ueber-das-Vorliegen-eines-positiven-oder-negativenAntigentests-zum-Nachweis-des-SARS-CoV-2-Virus.pdf
Zde naleznete vzor v polském/německém jazyce.
Zde naleznete vzor v českém/německém jazyce.
Při příjezdu z oblasti s vysokou incidencí je nutné při nepředložení výsledku testu mít s sebou
v době příjezdu pracovní smlouvu o pracovním vztahu ve Svobodném státu Sasko. Stačí také
kopie pracovní smlouvy nebo potvrzení od zaměstnavatele. Neprodleně po příjezdu a před
příchodem do práce je nutné provést test.

7. Co se stane, když s sebou při příjezdu nebudete mít výsledek testu?
Pokud při příjezdu s sebou nemáte negativní test, je zaměstnanec povinen se neprodleně po
příjezdu a před příchodem do práce podrobit testu na přítomnost infekce koronavirem SARSCoV-2.

8. Kdo smí testy kupovat?
Nařízení o výdeji zdravotnických prostředků upravuje, komu mohou být testy
prodány. Odpovědi na často kladené dotazy naleznete zde: https://www.
bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_
Verordnungen/GuV/M/MPAV-Aend_Auslegungshilfe_end_2021-02-08.pdf

9. Kolik stojí test?
Ceny se liší podle aktuální situace na trhu. Doposud se většinou dalo počítat s pořizovací
cenou ve výši několika eur.

10. Kdo může test provádět?
Antigenní rychlotest je zdravotnický produkt a musí být použit pouze dle návodu na použití
výrobce a dle nařízení provozovatelů zdravotnických produktů. Antigenní rychlotest může být
prováděn lékařkami a lékaři nebo zdravotnickým personálem nebo také osobami, které byly
odborně proškoleny. Je nutná předchozí instruktáž resp. školení o správném provedení stěru
a použití testu. Kromě toho je nutné poučit testovanou osobu o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci.
Pro dodržení kvality doporučuje saské státní ministerstvo sociálních věcí a společenské
soudržnosti, aby prováděly testy především osoby, které mají zdravotnické vzdělání.

11. Jaká opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nutná při
odebírání vzorku?
Personál musí na sobě mít při provádění stěru osobní ochrannou výstroj. (Infolist
Arbeitsschutz: https://www.arbeitsschutz.sachsen.de/download/2021_02_11_Faktenblatt_
PoC_Antigen_Test.pdf):
• minimálně respirátor FFP2 nebo srovnatelnou ochranu dýchacích cest
• ochranné rukavice
• ochranný pracovní plášť a ochranné brýle nebo ochranný štít.

12. Lze se nechat proškolit k provádění testů?
Školení nabízí Svaz Německého červeného kříže (DRK). Další informace najdete zde: https://
drk-bildungswerk-sachsen.de/fort-weiterbildung/schulungsprogramm-sars-cov-2/onlineschulung-durchfuehrung-antigen-schnelltest.html. (K datu: 18.února 2021).

13. Kde může být testování prováděno?
Seznam testovacích míst (rychlotesty) v Sasku naleznete zde: https://www.coronavirus.
sachsen.de/informationen-fuer-einreisende-nach-sachsen-7298.html?#a-9212
• Testování v České republice
» Všichni pojištěnci s plným zdravotním pojištěním v České republice, mají nárok na
bezplatné rychlotesty. Tyto rychlotesty mohou být opakovány maximálně jednou za
3 dny. Tyto testy budou samozřejmě také uznány, pokud splňují minimální kritéria
doporučená Světovou zdravotnickou organizací.
» Právní předpisy v České republice v němčině: https://www.coronavirus.sachsen.de/
download/sms-Rechtsgrundlage_AntigenTests_CZE_Deutsch.pdf
» Další informace k testování v České republice v češtině: https://koronavirus.mzcr.
cz/wp-content/uploads/2021/02/informacni_letak-dobrovolne-antigenni-testovani_
v3.pdf

» Další informace k testování v České republice v němčině: https://www.coronavirus.
sachsen.de/download/sms-Merkblatt_AntigenTests_TschechischeRepublik.pdf
• Testování v Polsku
Také testy odebrané v Polsku budou uznány, pokud odpovídají minimálním kritériím
doporučených Světovou zdravotnickou organizací.

14. Kdo ponese náklady za rychlotesty provedené v Německu?
Pokud zaměstnavatel pendlerovi uhradí náklady za testy nebo je nechá provádět na vlastní
náklady v podniku resp. na vlastní náklady tím někoho pověří, podpoří ho Svobodný stát
Sasko paušální částkou 10 Euro za test a týden. Pokud přeshraniční pracovník přijíždí z oblasti
z vysokou incidencí, případně z oblasti s mutacemi viru, budou podpořeny maximálně 3 testy
týdně. Financování bude uskutečněno na principu refundace, tzn. firmy musí testy předběžně
uhradit samy. Žádosti s připojeným dokladem o skutečně provedených testech lze podávat
od 1. dubna 2021 u Landesdirektion Sachsen/Zemské ředitelství Sasko. Formuláře pro žádosti
budou zveřejněny v dostatečném předstihu.
Kromě toho se mohou v České republice pojištěné osoby nechat jednou za tři dny testovat
zdarma v České republice (více informací viz otázka »Kde může být testování prováděno«).
Pokud nejsou náklady za testování nijak převzaty, musí se pendler nechat otestovat na vlastní
náklady.
Nehraje žádnou roli, zda je test proveden v Sasku nebo mimo něj.

15. Co se stane, pokud se nenecháte testovat?
Přeshraniční pracovníci a pendleři jsou vyjmuti z povinnosti karantény pouze tehdy, pokud
splní povinnost podrobit se testu. Pokud se testovat nenecháte, musíte se odebrat do
karantény. Pokud to neuděláte, porušujete karanténní povinnost. Porušení může být stíháno
jako přestupek a potrestáno pokutou ve výši nejméně 500 eur.

Stav: 18. února 2021

