
 

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM 
KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 PRI IZVAJANJU ŠPORTNE VADBE 

Spoštovani uporabniki športnih dvoran, 

s pričetkom vadb v sezoni 2020/2021 smo sprejeli določene ukrepe za preprečevanje okužb z novim 
koronavirusom Sars-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe, kot jih priporoča Nacionalni inštitut za javno 
zdravje. 

Omogočiti želimo čim bolj varno in nemoteno vadbo za vadbene skupine s sledečimi ukrepi: 

Predstavnik skupine pred prvim pričetkom vadbe v sezoni 2020/2021 prejme sredstvo za razkuževanje. 
Sredstvo za razkuževanje bo predal vzdrževalec pred začetkom vadbene sezone. Po vsaki vadbi 
posamezne vadbene skupine predstavnik skupine razkuži vse površine, ki so jih uporabljali vadeči v 
garderobi (klopi, kljuke, vrata, obešalnike…). Na evidenčnem listu bo vodja vadbene skupine s 
podpisom potrdil razkuževanje površin ob koncu vsake uporabe garderobe.  

Zadrževanje v telovadnici dovoljeno samo v času vadbe. V dvorano in garderobo ni dovoljeno prinašati 
hrane in alkohola. 

Ostala priporočila za preprečevanje okužb: 

• Vstop v dvorano dovoljen samo vadečim in vaditeljem 

• Ob vstopu v dvorano uporabljajo zaščitno masko za obraz 

• Obvezno je razkuževanje rok pri vhodu 

• Priporočeno je vzdrževanje medsebojne razdalje 2 metra 

• Za prihod na vadbo uporabite vhod, ki je najbližje vaši vadbeni dvorani 

• Na vadbo prihajajte največ 5 minut pred začetkom vadbe 

• Uporaba tušev je odsvetovana 

• Tribune so v času vadbe do nadaljnjega zaprte 

Po končani vadbi: 

• Čim prej pospravite svoje osebne stvari in zapustite dvorano 

• Ob odhodu iz dvorane uporabljajte zaščitno masko 

Uporaba sanitarij: 

• Vstopajte posamično 

• Vzdržujte medsebojno priporočeno razdaljo do 2 metra 

• Ob odhodu do sanitarij uporabljajte zaščitno masko za obraz 

Splošno: 

• Čim manj se dotikajte vseh javnih površin 

• Izvajajte navodila glede umivanja rok in higiene kašlja 

• V času vadbe se ne dotikajte obraza, ust, nosu in oči 

• Če ste bolni, ostanite doma 

Želimo Vam obilo športnih užitkov in uspehov ter ostanite zdravi. 

Ljutomer, 7. 9. 2020  
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