
Status: Segunda-feira, 23/03/2020

Restrição de saída em toda a região da Saxônia

A partir de 23 de março até a meia-noite do dia 5 de abril de 2020, está em vigor uma restrição 
de saída em toda a região da Saxônia.

Durante esse período fica proibido sair de casa/apartamento sem um motivo relevante. Ainda 
é permitido o deslocamento para o trabalho ou para fazer compras. Atividade física ao ar livre e 
visita à própria horta/jardim urbano (Kleingarten – quando a horta não faz parte do terreno do local 
onde se mora) também ainda são permitidos.

Atenção:

Aglomerações são punidas por lei, cuja pena pode chegar a prisão de até 2 anos.

Outros motivos relevantes para sair da própria casa/apartamento são:

 Prevenção da vida ou propriedade em caso de perigo iminente; 

 Exercício de atividades profissionais (isto inclui também o trajeto de ida e volta do local de 
trabalho); 

 Trajeto de ida e volta à creche, escola, ou outro serviço emergencial de cuidado de 
crianças, de acordo com a decisão geral do Ministério da Saúde da Saxônia relativa às 
creches e escolas, de 18 de março de 2020, e aos locais que prestam serviços de cuidado 
de crianças (Tagespflegeinrichtungen), de acordo com a decisão geral do Ministério da 
Saúde da Saxônia, de 20 de março de 2020; 

 Buscar filho(s) do(a) outro(a) pai ou mãe, para o exercício da custódia na esfera privada; 

 Acompanhamento e prestação de cuidados àqueles que necessitam de cuidados em casa; 

 Compras; 

 Consultas e tratamentos médicos, bem como consultas obrigatórias e doações de sangue 
e plasma; 

 Participação em reuniões; 

 Reuniões obrigatórias (visitas a autoridades, advogados, audiências em tribunal, 
entrevistas de emprego) e exames; 

 Ajuda para terceiros; 

 Exercício ou atividade física ao ar livre sem companhia; 

 Mudança de casa (apenas com pessoas do próprio convívio); 

 Cuidado de animais de estimação, assim como levá-los para passear. 

Também permanecem abertos: 

Rotas de abastecimento de artigos de uso diário, serviços de coleta e entrega, lojas de alimentos 
a varejo, lojas de venda por atacado, mercados de bebidas, petshops, farmácias, drogarias, lojas 
de material médico, ópticas, lojas de próteses auditivas acústicas, bancos, caixas de poupança, 
caixas eletrônicos, correios, postos de gasolina, oficinas de reparação de automóveis e bicicletas, 
lavandarias, lavandarias self-service, vendas de jornais e entrega de votação postal.

Decisão geral em vigor - válida até o dia 5 de abril de 2020, às 24h.

Nota: Cidades e municípios podem emitir seus próprios regulamentos complementares. Para mais 
informações, consulte o respectivo site!


