COVID-19 protokol zaščite - Tekmovanja v teku na smučeh 2021/22
KLUB: _______________________________

Higienski ukrepi in
izdan kodeks ravnanja
Izdal:
Nacionalni inštitut za javno
zdravje Slovenije

REDNO
Obdrži razdaljo
1, 5 m

NOSI MASKO

KIHAJ v rokav

UMIVAJ
ROKE

IZOGIBAJ se

UPORABI

ROKOVANJA

APLIKACIJO

Če imaš simptome

Prenesi si

se testiraj in

Aplikacijo

OSTANI DOMA

OBVEZNO

• POGOJ »PCT« - pravilo NIJZ ( Preboleli, Cepljeni, Testirani )

Ukrepi za preprečevanje
okužb

• Zdravje je na prvem mestu; potrebna je visoka stopnja solidarnosti in individualne odgovornosti .
• Osebe s simptomi COVID-19 se morajo vzdržati udeležbe na dogodku.
• Organizatorja in slovenske klube je treba čim prej obvestiti, če je po dogodku diagnosticirana COVID-19 (v 14 dneh).

Komunikacija
Zaščitna oprema
Prijava na tekmovanje

• Organizator bo vse prijavljene klube elektronsko obveščal o vseh potrebnih informacijah za izvedbo tekmovanja.
• Vsi udeleženci in obiskovalci so odgovorni za lastno zaščitno opremo (maske, razkužila) in jo bodo prinesli s seboj.
• Vsi udeleženci se morajo prijaviti preko elektronske pošte. Seznam prijavljenih je treba hraniti do 14 dni po dogodku.

Prihod in odhod na
tekmovanje

• Individualno z osebnim avtomobilom ali klubi s svojim kombijem
• Pri prihodu s skupinskim avtobusom - kombijem priporočamo nošenje mask (pravilo distanciranja).
• Če prispete z javnim prevozom, je treba upoštevati pravila NIJZ.

Navodila udeležencem ob
prihodu na tekmovališče

• Na sestankih vodij ekipe (TCM) je obvezno nositi masko. Organizator zagotovi razkužila.
• Dostop do tekmovalnega območja je dovoljen le z prijavo na tekmovanje.
• Vsaka ekipa je odgovorna za zagotavljanje kroženja informacij znotraj svoje ekipe in za skladnost s predpisi o zaščiti.
• Obiskovalci nimajo dostopa do tekmovalnega območja.

Informacije na tekmovališču

• Prikazani bodo plakati in kodeksi ravnanja

Prevzem startnih številk

• Štartne številke lahko prevzame ENA oseba posameznega kluba. Po tekmovanju jih je potrebno zbrati in vrniti.
• Štartnina se plačuje po izstavljenem računu organizatorja preko bančnega računa. Ni plačevanja v gotovini!

Obnašanje na tekmovanju

• Prijavljeni tekmovalci in njihovi spremljevalci lahko dostopajo do tekmovalnih prizorišč ob upoštevanju veljavnih navodil ravnanja in zaščitnih ukrepov in ostalih
navodil organizatorja
• Na štartno-ciljnem prostoru in na tekmovalni progi je potrebno upoštevati pravila o socialni oddaljenosti 1,5 m in uporabi zaščitnih mask.

Razglasitev rezultatov
Namestitev tekmovalcev
Časi obrokov / obrokov
Sledenje stikom

• NI RAZGLASITVE REZULTATOV IN PODELITVE NAGRAD. Po objavi uradnih rezultatov predstavnik kluba prevzame vse nagrade za klubske tekmovalce in jih
razdeli v okviru kluba. Dokončna odločitev sprejme žirija tekmovanja, glede na trenutne pogoje in zahteve NIJZ.
• V skladu s smernicami NIJZ za hotele.
• V skladu s smernicami NIJZ za hotelsko ponudbo in restavracije.
• Seznam s kontaktnimi podatki vodij ekip mora biti shranjen do 14 dni po dogodku in mora biti na voljo na zahtevo zdravstveni h organov ali NIJZ.

S svojim podpisom kot vodja ekipe potrjujem, da:
• sem celotni ekipi posredoval informacije o protokolu zaščite COVID-19.
• sem prebral in se strinjam s protokolom zaščite SLO 2021/22 COVID-19 in predpisi, ki jih je izdal Inštitut za javno zdravje (NIJZ).
• potrjujem, da smo z mojo ekipo zelo dobrega zdravja in se na tekmovanje udeležujemo brez simptomov COVID-19. Če bomo med ali po tekmovanju opazili kakršnekoli
simptome, bomo o tem takoj obvestili ustrezne organe.
Vodja ekipe: _______________________

