UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA NOVEGA KORONAVIRUSA SARS-COV-2
NA 30. DRŽAVNEM PRVENSTVU V VESLANJU – BLED, 17.-18.10.2020
V skladu z najnovejšimi ukrepi Vlade RS in priporočili NIJZ, soglasjem NIJZ z dne 7.10.2020
in dovoljenjem UE Radovljica z dne 16.10.2020 na prireditvi veljajo naslednji ukrepi za
preprečitev širjenja novega koronavirusa SARS-COV-2:
1) Vsi sodelujoči klubi morajo do petka, 16.10.2020, do 20. ure na VZS po e-mailu
dostaviti seznam udeležencev (tekmovalcev in spremljevalcev), ki vsebuje ime in
priimek osebe ter njen telefon in e-mail.
2) Vsi udeleženci prireditve (tekmovalci, spremljevalci in predstavniki organizatorja)
sodelujejo na lastno odgovornost .
3) Vsi udeleženci prireditve bodo ves čas, tako v notranjih prostorih kot na zunanjih
površinah in vodi, nosili zaščitne maske. Tekmovalci jih lahko snamejo le, ko so v
čolnu, med treningom in tekmo.
4) Območje prireditve je omejeno zgolj na zaprto območje Veslaškega centra v Mali Zaki
in traso veslaške proge na Blejskem jezeru, pomožni lokaciji za predstavnike
organizatorja sta še startna hišica pod blejsko promenado in sodniški-ciljni stolp v
Veliki Zaki.
5) Udeleženci prireditve parkirajo na območju Veslaškega centra Bled (kombiji s
tekmovalci) in na glavnem parkirišču ob krožišču (ostali udeleženci, predstavniki
organizatorja), ki je ekskluzivno rezervirano za prireditev.
6) Veslaški center Bled ima le dve vstopno-izstopni točki, kjer kontrolo izvajajo reditelji.
Vstop je dovoljen le udeležencem prireditve, torej tekmovalcem, spremljevalcem in
organizatorjem
7) Na obeh vstopno-izstopnih točkah, pred vhodi v zaprte prostore in ostalih ključnih
lokacijah bodo nameščena razkužila.
8) Vsakemu od šestih sodelujočih klubov bo določena ekskluzivna uporaba parcele na
zunanjih površinah v Veslaškem centru Bled. Udeleženci naj se zadržujejo na svojih
parcelah na zunanjih površinah VCB.
9) Sanitarije bodo na voljo v garderobah v stavbi hangarja, vanje se vstopa posamično.
V stavbo telovadnice je vstop dovoljen le tekmovalcem domačega kluba.
10) Vsi udeleženci so obveščeni o ukrepih in pozvani k ohranjanju medsebojne varnostne
razdalje najmanj 1,5 meter.
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11) Sestanek vodij ekip bo v sejni sobi, s tem da se sestanka lahko udeležita če po dva
zastopnika kluba in pet predstavnikov organizatorja, s čimer bo zagotovljena primerna
varnostna razdalja.
12) V Info center (druga pisarna v stavbi hangarja) se lahko vstopa posamično, s tem da
se ne bo izdajalo tiskanih startnih list in rezultatov. Te so na voljo le na oglasni deski
in na spletni strani VZS.
13) Prireditev bo izvedena brez gledalcev, tako da bodo tribune v ciljnem prostoru zaprte
z ogradami, enako ponton pod tribunami. Nadzor bodo izvajali reditelji organizatorja.
14) Podelitev medalj na prireditvi ne bo, medalje bodo klubom vročene po končanem
tekmovanju in oni poskrbijo za vročitev prejemnikom - tekmovalcem.

SPLOŠNA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB
Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-COV-2:
- Za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako, kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki
povzročajo okužbe dihal, treba upoštevati splošna priporočila:
Pogosto si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, le-te razkužimo. V ta
namen uporabimo namensko razkužilo za roke s 60 do 80 % alkohola.
- Upoštevamo higieno kihanja in kašljanja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si usta in nos pokrijemo z robcem ali z
zgornjim delom rokava. Robec nato odvržemo v koš za odpadke in obvezno umijemo ali razkužimo roke.
- Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
- Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake akutne okužbe dihal (npr. nahod, kihanje,
kašljanje, bolečine v žrelu, mišicah, povišana temperatura …).
- Vzdržujemo medosebno razdaljo: v mirovanju vsaj 1,5 oz. 2 metra, v gibanju večjo.
- Strokovni delavci in udeleženci športnih dejavnosti morajo biti na vadbi brez znakov akutne okužbe dihal.
- V primeru, da začutimo začetne znake okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu,
povišana telesna temperatura …), si takoj nadenemo masko in prenehamo z aktivnostjo.
- V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

Bled, 16.10.2020

Sekretar VZS
Jernej Slivnik
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