Priporočila Gimnastične zveze Slovenije (GZS) za
organizacijo in izvedbo tekmovanj, ter za izvedbo
treningov pod prilagojenimi pogoji z ukrepi za
preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2,
marec 2021
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1. Splošna navodila
Ta navodila veljajo za vsa tekmovanja, ki so v organizaciji Gimnastične zveze Slovenije. Pripravljena so
z namenom:
▪ čim bolj zaščititi zdravje in varnost športnikov, trenerjev, sodnikov in njihovih družinskih članov
▪ čim bolj zaščititi zdravje in varnost klubskih delavcev, tehničnega osebja v dvorani,
predstavnikov medijev in drugih uradnih oseb na tekmi
▪ zmanjšati tveganje širjenja virusa z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem tega protokola in
ostalih navodil in priporočil, katere podajajo uradne ustanove na področju zdravstva v
Republiki Sloveniji
Splošno o odgovornosti:
▪ Organizator dogodka je dolžan o protokolih, določenih s tem dokumentom, obvestiti gledalce,
ki se bodo udeležili tekme / dogodka.
▪ Število oseb, ki so potrebne za organizacijo in izvedbo tekme, se zniža na najmanjše možno.
▪ Vsi prisotni v dvorani morajo ves čas upoštevati osnovne higienske standarde v skladu z
režimom COVID-19 (nošenje maske (skladno s protokolom), redno razkuževanje rok, higiena
kašlja in varnostna razdalja).
▪ Uporaba zaščitne maske je obvezna za osebe, starejše od 12 let, razen za športnike in športnice
na tekmovališču ter glavnega trenerja ekipe. Navodila za pravilno namestitev zaščitne maske
so na voljo na tej povezavi.
▪ Pri izvajanju medijskih aktivnosti novinarjev je uporaba zaščitne maske za novinarje in ostale
(športnike, trenerje, funkcionarje….) obvezna.
▪ Vsi udeleženci si pred prihodom v dvorano zagotovijo svojo zaščitno masko, ki jo uporabljajo v
opredeljenih okoliščinah.
Organizator ima pravico, da osebo, ki krši osnovne higienske standarde pospremi, iz dvorane ter ji ne
dovoli ponovnega vstopa na isti tekmi.
1.1

SPLOŠNA HIGIENSKA PRIPOROČILA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1.2

Umivanje rok z milom in razkuževanje rok z ustreznim razkužilom
Upoštevajte higieno kašlja
Izogibajte se dotikanju oči, ust in nosu
Denarnice in mobilne telefone hranite pospravljene
Upoštevajte varnostno razdaljo vsaj 2m
Pravilno si namestite in v zaprtih prostorih vedno nosite masko (razen izjem, določenih s tem
protokolom)
Prezračujte prostore in puščajte vrata posameznih prostorov odprta v kolikor je to možno

DNEVNO SPREMLJANJE LASTNEGA ZDRAVJA

Vsem uradnim osebam in udeležencem tekem se priporoča, da:
▪ si dnevno merijo in beležijo telesno temperaturo (zjutraj in zvečer),
▪ spremljajo morebiten pojav simptomov okužbe, ki so povezani s COVID-19,
▪ spremljajo zdravstveno stanje svojih najbližjih kontaktov doma in drugje (šola, delovno
mesto…).

2. Prijava prireditve
V individualnih športnih panogah so dovoljena:
▪ državna prvenstva za člane in mladince,
▪ ligaška tekmovanja na državna ravni za člane in mladince,
▪ velike mednarodne športne prireditve iz 74. člena ZŠpo-1 in evropski pokali.
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in
30/21) prepoveduje prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih in izrecno določa, da mora
organizator športnega tekmovanja zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v
naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja. Ker torej na športnih
tekmovanjih prisotnost gledalcev ni dovoljena, navedenega tekmovanja na podlagi Zakona o javnih
zbiranjih ne moremo šteti za javno prireditev, zato organizatorju tekmovanja ni potrebno niti prijaviti
pri pristojni policijski postaji niti mu ni potrebno pridobiti dovoljenja pristojne upravne enote za
izvedbo tekmovanja (prireditve).
Izvajalec tekmovanja je dolžan najmanj 36 ur pred pričetkom tekmovanja na naslov info@gimnasticnazveza.si sporočiti sledeče podatke:
▪ naziv tekmovanja,
▪ vrsto tekmovanja (domače, mednarodno tekmovanje),
▪ kategorije, ki bodo tekmovale (člani, mladinci…),
▪ datum, kraj in lokacijo tekmovanja,
▪ ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko odgovorne osebe tekmovanja.
Gimnastična zveza Slovenije te podatke skladno z veljavnim odlokom posreduje Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport na elektronski naslov gp.mizs@gov.si.
Vse informacije, vezane na preprečevanje širjenja Covid-19 epidemije, najdete na podstrani
Gimnastične zveze Slovenije.

3. 3.

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV

Oseba, ki je odgovorna za izvajanje higienskih standardov mora:
▪ poskrbeti, da so v vseh prostorih in tudi na tribunah, kjer se zadržujejo prisotni, na vidnem
mestu izobešeni plakati o širjenju virusa COVID-19, ki so na voljo na tej povezavi.
▪ poskrbeti, da je na voljo razkužilo za roke, ki mora biti na voljo:
o pri vhodu za udeležence,
o v garderobah ekip in uradnih oseb,
o pri sodniških mizah,
o v vseh ostalih zaprtih prostorih, ki se uporabljajo med tekmo,
o v sanitarijah,
o ob klopeh za športnike in trenerje,
o na območju za TV produkcijo in novinarje.
▪ poskrbeti mora, da ima osebje, zadolženo za čiščenje, na razpolago dovolj razkužila za
površine,
▪ že razkuženi prostori morajo biti ustrezno označeni (na vrata se izobesi ustrezen napis),
▪ poskrbeti, da se izvaja razkuževanje površin v garderobah pred prihodom ekip in sodnikov ter
med tekmo, ko sta ekipi in sodniki na tekmovališču,
▪ poskrbeti, da se smiselno in racionalno izvaja razkuževanje rekvizitov in orodij pred
ogrevanjem, pred pričetkom tekmovanja in po končanem tekmovanju,

▪
▪

poskrbeti, da je na voljo dovolj brezkontaktnih termometrov za merjenje temperature
udeležencev,
poskrbeti, da je na voljo dovolj primernih košev za odpadke za primerno ravnanje z
uporabljenimi zaščitnimi maskami.

Odgovorna oseba za izvajanje higienskih standardov je odgovorna za zbiranje podatkov po pravilih
elektive1 o vseh ekipah in udeležencih dan pred tekmovanjem in podatke o vseh udeležencih ob
prihodu v dvorano. Elektiva zajema podatke o povišani telesni temperaturi (merjeno na čelu),
simptome respiratornega infekta (kašelj, bolečine v grlu, žrelu, nahodni znaki, bolečine v mišicah) ali
bolečine v trebuhu in drisko ter o morebitnem kontaktu s COVID-19 okuženim/potencialno okuženim
bolnikom (oboleli svojci, člani skupnega gospodinjstva).
Celotna higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in
dogodke je na voljo na tej povezavi.
3.1.

Protokol izvajanja zbiranja higienskih podatkov

Protokoli zbiranja higienskih podatkov veljajo za vse ekipe v vseh starostnih kategorijah in na vseh
ravneh tekmovanj za vse vrste tekem.
3.1.1. Protokol zbiranja higienskih podatkov dan pred tekmo po pravilih elektive
Odgovorna oseba za zbiranje higienskih podatkov dan pred tekmo, najkasneje do 22. ure, posreduje
seznam vseh uradnih oseb (OBRAZEC 2 – SEZNAM VSEH URADNIH OSEB NA TEKMI), ki bodo prispele
na tekmo.
Seznam posreduje po elektronski pošti na naslov odgovorne osebe za zbiranje higienskih podatkov
društva oz izvajalca tekmovanja – obvezno in dodatno na elektronski naslov info@gimnasticnazveza.si. Zaradi preglednosti elektronskih sporočil pošiljatelj oblikuje elektronsko pošto tako, da v
zadevo elektronske pošte vpiše: društvo, tekmovanje in datum tekmovanja (na primer: društvo,
mladinke, 13.3.2021). Podatke je potrebno pošiljati za vse uradne tekme.
Odgovorna oseba (izvajalca) za zbiranje higienskih podatkov mora preveriti pri ostalih uradnih osebah
in spremljevalcih, ki niso neposredno člani ekip (za neposredne člane ekip štejejo športniki, trenerji,
fizioterapevt/i) ali so pri njih zaznani simptomi na sum z okužbo z novim korona virusom. Po prejemu
vseh informacij pripravita seznam in ga posredujeta v skladu z zgoraj navedenim protokolom.
3.1.2. Protokol zbiranja higienskih podatkov na dan tekme po pravilih elektive in preverjanje
potrdil
Vlada je na svoji 60. redni seji dne 3. marca sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in tako podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri
izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21).
Za vse udeležence na športnih tekmovanjih (športniki, sodniki, delegati, trenerji, vsi ostali ki sodelujejo
pri izvedbi tekmovanja), odlok predpisuje obvezen negativni test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ali
kakšno drugo predpisano dokazilo.

1

Proces elektive pomeni, da, če ima kdo od udeležencev simptome oz. jih imajo svojci ali člani skupnega
gospodinjstva, se udeležencu priporoča, da ostane doma ter prepove vstop v dvorano. Udeleženca se napoti k
osebnemu zdravniku in v kolikor gre za uradno osebo nemudoma obvesti vodstvo tekmovanja.

Odgovorna oseba za zbiranje higienskih podatkov pri vstopu v dvorano za vsako uradno osebo preveri
in na seznamu uradnih oseb označi, ali je oseba predložila:
▪ negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v
nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG),
ki ni starejši od 48 ur. En test velja za en tekmovalni dan, razen če so vsi udeleženci tekmovanja
v »mehurčku«,
▪ potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega
odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj
14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni,
▪ potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni
starejši od šest mesecev, ali
▪ potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest
mesecev.
V kolikor oseba ne želi predložiti enega izmed zgoraj naštetih dokumentov, ali pa ga ne poseduje, se ji
zavrne vstop v dvorano. Dokument lahko oseba predloži tudi v elektronski obliki na telefonu, tablici ali
računalniku, pod pogojem, da je razvidno, da je dokument poslan izvajalcu tekmovanja.
Če ima kdo od udeležencev simptome oz. jih imajo svojci ali člani skupnega gospodinjstva, se
udeležencu prepove vstop v dvorano, udeleženca se napoti k osebnemu zdravniku in v kolikor gre za
uradno osebo nemudoma obvesti vodstvo tekmovanja.
3.1.3. Protokol hranjenja podatkov
Po končani tekmi odgovorna oseba za zbiranje higienskih podatkov izvajalca v arhiv organizatorja
tekme, Gimnastične zveze Slovenije preda vso dokumentacijo, ki jo je zbral. Dokumentacija se hrani za
vsako tekmo posebej z navedbo: naziva tekmovanja, datuma in navedbo ekipe oz. društva. Podatki se
hranijo 30 dni po tekmovanju potem pa se uničijo in zavržejo.
3.1.4. Protokol zbiranja higienskih podatkov na treningih
Društvo določi osebo, ki bo zbirala higienske podatke na treningih (to je lahko trener ekipe ali
odgovorna oseba za izvajanje higienskih standardov). Oseba za vsak trening vodi seznam prisotnih
oseb.
Za vse strokovne delavce, odlok predpisuje obvezen negativni test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ali
kakšno drugo predpisano dokazilo:
▪ negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v
nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG),
ki ni starejši od 7 dni,
▪ potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega
odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj
14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni,
▪ potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni
starejši od šest mesecev, ali
▪ potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest
mesecev.
Podatki se hranijo 30 dni po vsakem treningu potem pa se uničijo in zavržejo.
Celotna priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z novim korona virusom SARS-CoV-2 pri izvajanju
športne vadbe so na voljo na tej povezavi.

3.1.5. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov
NIJZ lahko za potrebe spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolezni COVID-19 ter izvajanja
posebnih ukrepov iz 10. člena Zakona o nalezljivih boleznih v zvezi s 3. in 4. členom Zakona o zbirkah
podatkov s področja zdravstvenega varstva od udeležencev zbiranja pridobi ime in priimek ter naslov
stalnega prebivališča (tretji odstavek 2. člena Odloka). Te osebne podatke pa na zahtevo NIJZ v obliki
seznama posreduje sklicatelj, ki organizira zbiranja (četrti odstavek 2. člena Odloka). Če NIJZ v enem
mesecu od dneva izvedbe zbiranja ne pošlje zahteve, sklicatelj seznam uniči (četrti odstavek 2. člena
Odloka).
3.2.

Seznanjanje s protokolom znotraj društva

Odgovorna oseba za izvajanje higienskih standardov naj v sodelovanju z uradnim zdravnikom na
tekmovanju organizira sestanek (priporoča se sestanek na daljavo) na katerem naj vse udeležene pri
izvedbi in organizaciji tekem seznani:
▪ s higienskimi protokoli,
▪ s simptomi bolezni COVID-19,
▪ s protokolom vstopa v dvorano za uradne osebe in gledalce,
▪ s protokolom merjenja telesne temperature in povišane telesne temperature (nad 37,5 °C),
▪ z načelom ohranjanja varnostne razdalje najmanj 2m,
▪ z ustreznim načinom umivanja rok,
▪ z ustrezno osebno higieno za preprečevanje širjenja bolezni,
▪ z nošenjem mask s primeri dobre prakse in z opozorili glede napačnega načina nošenja mask,
▪ z načinom dnevnega spremljanja lastnega zdravja.

4. Število prisotnih oseb v dvorani
Število prisotnih oseb v dvorani je omejeno. V dvorano lahko vstopajo:
▪ športniki
▪ strokovno vodstvo društva
▪ uradne osebe tekme (delegirani sodniki…)
▪ uradni napovedovalec, DJ
▪ reševalci
▪ gasilci in policija
▪ predstavniki Gimnastične zveze Slovenije
▪ novinarji in fotografi
▪ predstavnika za odnose z javnostmi, v kolikor ju društvo ima
▪ osebe, ki sodelujejo pri TV/spletnem prenosu tekme
▪ klubsko osebje domačega društva – izvajalca, ki skrbijo za izvedbo tekme
▪ predstavniki/upravitelji dvorane
▪ dva predstavnika SLOADO
▪ catering osebje
Varnostna služba / reditelji so dolžni nadzirati vstopna mesta v dvorano.
4.1.

Območja zadrževanja

Področje dvorane se zaradi opredelitve največjega dovoljenega števila prisotnih oseb razdeli na tri
območja:
▪ OBMOČJE 1: območje tekmovališča in uradnih prostorov (garderob za ekipe, uradne osebe).
▪ OBMOČJE 2: območje za medije.

▪

OBMOČJE 3: območje izven dvorane – okolica dvorane.

4.1.1. Največje dovoljeno število prisotnih oseb po območjih in po časovnica na dan tekme
(ekipa/kategorijo)

športniki

Ogrevanje pred
tekmo (več kot
1,5 ure do
tekme)
0

Ogrevanje
pred tekmo (0
– 1,5 ure do
tekme)
5

Strokovno vodstvo

0

1 če je ekipa 2

OBMOČJE 1

Čas
tekme

Konec tekme
in aktivnosti
po tekmi

5
1 če je
ekipa 2

5
1 če je ekipa
2

Nošenje mask in
upoštevanje
varnostne razdalje
na območju 1
NE
NE
samo v skupnih
prostorih do
prihoda na
tekmovališče
DA,
razen ur. napov. v
času tekme

Sodniki

0

0

do 24

0

Uradni
napovedovalec.,
DJ

0

1–2

1–2

0

Uradne osebe,
računska komisija

3

3

4

4

DA

1

2

2

1

DA

0
0
0

2
1
0

2
1
0

0
0
0

DA
DA
/

0

do 3

do 3

do 3

DA

Varnostniki /
reditelji*
Reševalci*
Gasilci*
Policija*
Predstavniki GZS**

Novinarji
0
0
0
0
/
Fotografi
0
0
2
0
DA
Osebe, ki sodelujejo
pri TV /spletnem
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
DA
prenosu
(število oseb, ki sodelujejo pri TV/spletnem prenosu se lahko spremeni glede na produkcijo)
Osebe za izvajanje
higienskih
1
1
1
1
DA
standardov**
Predstavniki /
upravitelji
2
2
2
2
DA
dvorane**
Predstavnika
0
2
0
2
DA
SLOADO**
Catering osebje
0
0
0
0
/
Prostovoljci
0
2
2
0
/
*Opomba: dejansko število prisotnih reševalcev, gasilcev, varnostnikov/rediteljev ter ostalih oseb, opredeljenih
v prijavi prireditve in načrtu varovanja mora ustrezati dokumentaciji, podani v sklopu prijave prireditve
pristojnemu državnemu organu.
**Dovoljeno prehajanje med območji.

Ob tekmovalnih orodjih, kjer se nahajata klopi za športnika in mesta za uradne osebe tekme (sodniki,
delegate, uradni napovedovalec, DJ, računska komisija) se lahko nahajajo še:
▪ reševalci
▪ kamerman in asistent režije
▪ varnostnik

OBMOČJE 2: območje za medije

športniki
Strokovno vodstvo

Ogrevanje pred
tekmo (več kot
1,5 ure do
tekme)
0
0

Sodniki

0

0

0

0

/

Uradni
napovedovalec,
DJ

0

0

0

0

/

Uradne osebe,
računska komisija

0

0

0

0

/

1

2

2

1

DA

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

/
/
/

0

do 3

do 3

do 3

DA

OBMOČJE 2

Varnostniki /
reditelji*
Reševalci*
Gasilci*
Policija*
Predstavniki GZS**

Ogrevanje pred
tekmo (0 – 1,5
ure do tekme)

Čas
tekme

Konec tekme
in aktivnosti
po tekmi

0
0

0
0

0
0

Nošenje mask in
upoštevanje
varnostne razdalje
na območju 1
/
/

Novinarji
0
10
10
10
DA
Fotografi
0
2
2
2
DA
Osebe, ki sodelujejo
pri TV /spletnem
8 – 10
8 – 10
8 – 10
8 – 10
DA
prenosu
(število oseb, ki sodelujejo pri TV/spletnem prenosu se lahko spremeni glede na produkcijo)
Osebe za izvajanje
higienskih
1
1
1
1
DA
standardov**
Predstavniki /
upravitelji
2
2
2
2
DA
dvorane**
Predstavnika
0
2
0
2
DA
SLOADO**
Catering osebje
0
3
3
3
DA
Prostovoljci
0
2
2
0
DA

*Opomba: dejansko število prisotnih reševalcev, gasilcev, varnostnikov/rediteljev ter ostalih oseb,
opredeljenih v prijavi prireditve in načrtu varovanja mora ustrezati dokumentaciji, podani v sklopu
prijave prireditve pristojnemu državnemu organu.
**Dovoljeno prehajanje med območji.
OBMOČJE 3: območje izven dvorane – okolica dvorane.
Organizatorju tekme se priporoča, da udeležence preko svojih medijev poziva k ohranjanju razdalje
najmanj 2m tudi na območju izven dvorane – v okolici dvorane.
Organizatorju tekme se priporoča, da v času trajanja pandemije na območju izven dvorane ne
organizira nobenih aktivnosti, ki bi imele za posledico zbiranje oseb iz različnih gospodinjstev.

Organizatorju tekme se priporoča, da v območju izven dvorane namesti ustrezno število razkužil in
označi mesta za vhod/izhod iz dvorane ter s talnimi označbami pri vhodu označi razdaljo najmanj 2m,
ki jo naj udeleženci spoštujejo ob prihodu na tekmo.

5. Protokol vstopa v dvorano
Izvajalec pred tekmo s pomočjo redarske in varnostne službe vsaki uradni osebi izmeri telesno
temperaturo. Smatra se, da ima oseba povišano telesno temperaturo, v kolikor izmerjena telesna
temperatura (brezstično, na čelu) presega 37,5 °C.
V kolikor ima oseba, ki je testirana s PCR ali HAG testom 12 ur ali več, povišano telesno temperaturo
(merjeno na čelu), ali vidne simptome respiratornega infekta (kašelj, nahodni znaki) se taki osebi
prepove vstop v dvorano. Udeleženca se napoti k osebnemu zdravniku in v kolikor gre za uradno osebo
nemudoma obvesti vodstvo tekmovanja.
V kolikor ima oseba, drugo predpisano dokazilo, kot je navedeno v poglavjih 3.1.2. in 3.1.4. povišano
telesno temperaturo (merjeno na čelu), ali vidne simptome respiratornega infekta (kašelj, nahodni
znaki) se tako osebo opozori pred vstopom v dvorano in se obvesti vodstvo tekmovanja.
Organizator mora podatke (tabelo) o izmerjenih vrednostih za uradne osebe hraniti 30 dni.
Celotna higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in
dogodke je na voljo na tej povezavi.
5.1.

Protokol vstopa v dvorano za gledalce

Tekmovanja se izvajajo brez prisotnosti gledalcev. Pojasnilo Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja
pa je na voljo na povezavah (odlok in podaljšanje odloka).
5.2.

Protokol vstopa v dvorano za ekipe in sodnike

Izvajalec mora poskrbeti, da ekipe v dvorano vstopajo in izstopajo ločeno. Tudi domača ekipa mora na
tekmo priti skupaj in v skupini vstopi v dvorano.
Organizator pred tekmo s pomočjo redarske in varnostne službe vsakemu članu ekipe izmeri telesno
temperaturo v skladu s tem protokolom.
Odgovorna oseba za zbiranje higienskih podatkov pri vstopu v dvorano za vsako uradno osebo preveri
in na seznamu uradnih oseb označi, ali je oseba predložila:
▪ negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v
nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG),
ki ni starejši od 48 ur,
▪ potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega
odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj
14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni,
▪ potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni
starejši od šest mesecev, ali
▪ potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest
mesecev.
Ekipe in uradne osebe, starejše od 12 let, v skupnih prostorih uporabljajo zaščitno opremo – maske.

Gostujoča društva (ekipa) in sodniki pol ure pred predvidenim prihodom v dvorano pokličejo
odgovorno osebo za izvajanje higienskih standardov in najavijo čas svojega predvidenega prihoda.
Odgovorno osebo pokliče uradni predstavnik gostujoče ekipe ali oseba, odgovorna za izvajanje
higienskih standardov, ter glavni sodnik na tekmah (za vstop sodnikov).
Ekipa se pred odhodom na tekmovališče ne zadržuje v skupnih prostorih (na hodnikih), temveč
posamezniki individualno odhajajo na in iz tekmovališča. Ob prihodu iz garderobe na igrišča si mora
vsak igralec, trener, sodnik ali druga uradna oseba, razkužiti roke.
5.3.

Protokol pred tekmo

Sodniki pridejo na tekmovališče 10 minut pred začetkom tekme. Od garderobe do vstopa na
tekmovališče nosijo maske. Sodniki se ob upoštevanju razdalje 2m pozdravijo z ostalimi akterji tekme
(uradne osebe, trenerji…), vendar se z nikomer ne rokujejo. Dovoljeno je, da se pozdravijo z dotikom
komolca. Odložijo opremo na za to primerno mesto (na primer v svojo jakno) ob ali za sodniško mizo.
Pri tem jim ostale osebe ne pomagajo.
Ob pozivu uradnega napovedovalca pred začetkom tekme (v kolikor je na tekmi predstavitev
športnikov) športniki zapustijo tekmovališče in odidejo na klopi predvidene za njih. Po predstavitvi
športnikov se športniki in spremljevalci na klopi ne rokujejo med sabo, prav tako se ne rokujejo z
ostalimi uradnimi osebami na tekmi. Nato sledi zaključno ogrevanje pred tekmo (če je to predvideno)
in tekmovanje.
5.3.1. Priporočila med tekmo
V kolikor je mogoče se vzdržuje varnostna razdalja 2 m do sodnikov in ostalih prisotnih ob in na
tekmovališču.
5.4.

Protokol vstopa v dvorano za ostale uradne osebe in spremljevalce

Sodniki ob prihodu pred dvorano pokličejo odgovorno osebo za izvajanje higienskih standardov. Skupaj
odidejo do prostorov namenjenih sodnikom in se ne zadržujejo v drugih prostorih. Ves čas uporabljajo
zaščitno opremo - maske.
Enak protokol velja tudi za ostale uradne osebe – uradnega napovedovalca, DJ-ja, ter druge.
Enak protokol velja tudi za predstavnike akreditiranih medijev.
Organizator mora pridobiti in 30 dni po tekmi hraniti poimenski seznam vseh uradnih oseb z njihovimi
kontakti (ime, priimek, GSM številka).
5.5.

Priporočilo o uporabi mobilne aplikacije #ostanizdrav

Vsem udeležencem tekme, ki se zadržujejo v območju 1 ali v območju 2 se priporoča uporaba mobilne
aplikacije #ostanizdrav na svojem telefonu.

6. Protokol pridobivanja podatkov
▪

▪

Društvo oz. izvajalec, je dolžan na obrazcu (OBRAZEC 1 – SEZNAM VSEH URADNIH OSEB NA
TEKMI – ORGANIZATOR, DOMAČA EKIPA) pripraviti in 30 dni po tekmi hraniti poimenski
seznam oseb, ki bodo opravljale posamezne funkcije na tekmi.
Prav tako morajo gostujoča društva pripraviti seznam oseb (OBRAZEC 2 – SEZNAM VSEH
URADNIH OSEB NA TEKMI – GOSTUJOČA EKIPA) in ga ob prihodu na tekmo predati izvajalcu
tekme.

Sezname društva posredujejo po elektronski pošti društvu oz. izvajalcu tekme – do 22. ure dan pred
tekmo. Zaradi preglednosti elektronskih sporočil pošiljatelj oblikuje elektronsko pošto tako, da v
zadevo elektronske pošte vpiše: društvo, kategorija, datum tekme (na primer: Društvo, mladinci,
13.3.2021).
Dodatno (v kopiji) se na elektronski naslov info@gimnasticna-zveza.si, seznam posredujejo tudi
Gimnastični zvezi Slovenije.
▪

Izvajalec pripravi poimenski seznam ostalih uradnih oseb na tekmi z njihovimi funkcijami in
kontakti (OBRAZEC 3 – SEZNAM VSEH URADNIH OSEB NA TEKMI – ORGANIZATOR, OSTALE
URADNE OSEBE NA TEKMI).

Na vse sezname izvajalec ob prihodu v dvorano doda tudi podatke o izmerjeni telesni temperaturi
posameznika in opombo ob morebitnem zavrnjenem vstopu, ter skladno z Protokolom zbiranja
higienskih podatkov po pravilih elektive zbere potrdila o negativnem testu (PCR ali HAG). Negativni
test lahko nadomesti dokazilo o cepljenju, ali potrdilo da so preboleli Covid 19 (glej poglavje 3.1.2.).
Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi
tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja razen v primeru,
ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja (praviloma kadar gre za večja
mednarodna športna tekmovanja).
Izvajalec tekme je dolžan sezname hraniti 30 dni po tekmi, nato pa jih uniči in zavrže.

7. Medijske aktivnosti
Predstavniki medijev svoje delo opravljajo z upoštevanjem varnostne razdalje vsaj 2 m, ves čas pa je
obvezna uporaba zaščitnih mask.
Vse aktivnosti predstavnikov medijev potekajo v za to določenih prostorih (medijska tribuna oz. del
tribun ali prostor za tekmovališčem, namenjen medijem).
Pomembno je, da je prostor dovolj velik, da omogoča varnostno razdaljo med akterji in novinarji, kot
tudi novinarji med seboj. Novinarji morajo uporabljati zaščitne maske.

8. Razkuževanje orodij, rekvizitov in pripomočkov
Orodje, pripomočki in dodatni rekviziti za tekmo morajo biti smiselno razkuženi pred ogrevanjem, pred
začetkom tekme in po končani tekmi. Priporoča se, da razkuževalci v času tekme nosijo rokavice za
enkratno uporabo.

9. Sanitetni material in dodatno osebje za izvajanje higienskih ukrepov
Izvajalec mora priskrbeti zadostne količine naslednjega sanitetnega materiala:
▪ razkužilo za roke;
▪ razkužilo za površine;
▪ brezkontaktni termometri;
▪ primerni koši za odpadke.
▪ Izvajalec mora angažirati naslednje dodatno osebje za izvajanje higienskih standardov v
povezavi s preprečevanjem širjenja virusa COVID-19:
▪ odgovorno osebo za izvajanje higienskih standardov,
▪ povečano število osebja za čiščenje,
▪ potrebno število oseb za izvajanje postopkov pravil elektive ob prihodu udeležencev v
dvorano.
Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID19 so na voljo na tej povezavi.

10. Garderobe in ostali prostori
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Vsi zaprti prostori naj se prezračujejo v čim večji možni meri.
Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID19 so na voljo na tej povezavi.
V izogib uporabe kljuk naj bodo vrata odprta, če je to le mogoče.
Površine v garderobah morajo biti razkužene pred prihodom ekip in sodnikov, prav tako se
površine v garderobah razkužijo v času ogrevanja (priporočilo) ter med tekmo, ko sta ekipi in
sodniki na tekmovališču.
Pripomočke za vadbo oz. ogrevanje je pred in po uporabi potrebno temeljito razkužiti.
Če prostori omogočajo, naj se za masažo uporabljajo ločeni prostori. Razdalja med masažnimi
mizami mora biti najmanj 2m. Vsi prostori, kjer se izvaja fizioterapija, morajo biti skrbno
razkuženi in dobro prezračeni.

Če je napovedana doping kontrola, je potrebno zagotoviti dva ločena in ustrezno opremljena prostora
za izvajanje doping kontrole.

11. Sedišča za tekmovalke in strokovno osebje
Na sediščih smejo športniki in strokovno osebje posamezne ekipe sedijo brez upoštevanja varnostne
razdalje 2 m. Za trenerje in športnike uporaba maske na klopi ni obvezna. Uporaba maske je obvezna
za vse ostale osebe, starejše od 12 let, ki so prisotne na klopi.

12. Protokol v primeru okužbe
Vsaka uradna oseba na tekmi (športnik, trener, sodnik, uradni napovedovalec, itd.), ki prejme pozitiven
izvid testa na korona virus o tem obvesti svoje društvo oziroma, oziroma Gimnastično zvezo Slovenije,
v kolikor je bil na tekmo napoten iz strani GZS.

Predstavnik društva, odgovoren za izvajanje higienskih priporočil, katerega športnik (ali druga uradna
oseba na tekmi) je prejel pozitiven izvid testa na korona virus o tem obvesti Gimnastično zvezo
Slovenije.
Uradna oseba, ki je na tekmo napotena s strani GZS in ki prejme pozitiven izvid testa na korona virus o
tem obvesti Gimnastično zvezo Slovenije.
Gimnastična zveza Slovenije v vseh primerih o tem seznani vodstvo tekmovanja in pristojno kontaktno
osebo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Upoštevajo se nadaljnji protokoli, določeni iz strani epidemiološke službe. Vse osebe, ki so kakorkoli
povezane z izvedbo treningov, tekem in ostalih društvenih dejavnosti (športniki, trenerji, fizioterapevti,
sodniki, itd.) morajo v času, ko po testiranju čakajo na rezultat testa na korona virus ostati v
samoizolaciji.
Društvom izvajalcem se priporoča, da v športnem objektu določijo prostor – izolacijsko sobo, ki je
namenjena izolaciji vsakega posameznika, pri katerem bi se pokazali znaki okužbe v času trajanja tekme
oziroma treninga.

