
Według stanu na poniedziałek, 23.03.2020 r.

Krajowe ograniczenie wychodzenia z domu w  Saksonii 

 

Od 23 marca do 5 kwietnia 2020 r., godz. 24:00, obowiązuje na terenie całego kraju 

związkowego ograniczenie wychodzenia z domu. 

W ciągu tego czasu opuszczanie domu lub mieszkania bez ważnego powodu jest zabronione. 
Nadal wolno pokonywać drogę do pracy lub po zakupy oraz sport lub ruch na świeżym powietrzu, 
jak i odprowadzenie dziecka do przedszkola jest również możliwe. 

Proszę pamiętać:

Zbiegowiska i gromadzenie się ludzi są objęte karą do dwóch lat pozbawienia wolności. 

Inne ważne powody opuszczenia domu lub mieszkania: 

·     bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

·     wykonanie czynności zawodowych (obejmuje to również drogę do i z miejsca pracy); 

·     droga do i z placówek oferujących opiekę nad dziećmi zgodnie z aktem 
administracyjnym saksońskiego ministerstwa zdrowia dotyczącego placówek dziennej 
opieki nad dziećmi i szkół z dnia 18 marca 2020 r., jak i domów dziennej opieki zgodnie z 
aktem administracyjnym saksońskiego ministerstwa zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.; 

·     odbiór dziecka od drugiego rodzica tak, aby władza rodzicielska mogła nadal być 
wykonywana; 

·     zaopatrywanie i opieka nad osobami potrzebującymi opieki domowej; 

·     zakupy; 

·     wizyty u lekarza, zabiegi medyczne, jak i niezbędna konsultacja specjalisty, czy oddanie
krwi lub osocza; 

·     uczestnictwo w posiedzeniach; 

·     niezbędne terminy (wizyta w urzędzie, u prawnika, obecność na rozprawie sądowej czy 
rozmowie o pracę) i egzaminy; 

·     pomoc innym; 

·     indywidualny sport i ruch na świeżym powietrzu; 

·     przeprowadzka (tylko z osobami własnego gospodarstwa domowego); 

·     zaopatrzenie zwierząt, jak i spacer z psem. 

Otwarte pozostają: 
trasy dostaw dla artykułów codziennego użytku, punkty odbioru, serwisy dostawcze, sklepy 
spożywcze, hurtownie, sklepy z napojami, sklepy zoologiczne, apteki, drogerie, służba zdrowia, 
optyk, protetyk słuchu, banki, kasy oszczędnościowe i bankomaty, punkty pocztowe, stacje 
benzynowe, warsztaty samochodowe i rowerowe, pralnie chemiczne, pralnie samoobsługowe, 
punkty sprzedaży gazet, jak i oddania głosu wyborczego drogą pocztową. 

Aktualne akty administracyjne są ważne do 5 kwietnia 2020, godz. 24:00

Uwaga:  Miasta  i  gminy  mogą  mieć  własne  regulacje.  Proszę  się  informować  na  stronie
internetowej poszczególnych gmin lub miast!
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