AKTUÁLNE OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA ORGANIZÁCIA HROMADNÝCH
PODUJATÍ (ku 7.9.2020)
S účinnosťou od 1.septembra 2020 sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej,

kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v
interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb (regionálne len do 250 osôb)
Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe
začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie
Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
Pozn.: Regionálni hygienici môžu vydať rozhodnutia nad rámec celoštátnych platných nariadení !!!

PRI USPORADÚVANÍ HROMADNÝCH PODUJATÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ
NASLEDOVNÉ POVINNOSTI:
a)

vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
(napríklad rúško, šál šatka),

b)

vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

c)

hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

d) zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp.
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
e)

zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

f)

zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
• zákaz podávania rúk,

g)

pri účasti na verejnom hromadnom podujatí pri príchode a odchode z priestorov hromadného
podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v

spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich
umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné
osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je
možné dodržať,
h)

v prípade sedenia od pondelka 6. júla 2020 sa zmenila aj pravidlá pri organizovaní hromadných
podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade.

i)

upraviť pozíciu lavičiek v hale, kde je tribúna v tesnej blízkosti lavičiek iba na jednej strane tak, aby
striedačky boli výhradne na strane oproti tribúne. V inom prípade ponechať prvé 3 rady na tribúne voľné.

j)

zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k)

organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na
hromadnom podujatí,

l)

podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

m) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Nakoľko môže prísť k zmenene nariadení, je potrebné sa vždy riadiť
aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva - www.uvzsr.sk

ODPORÚČANIA SMEROM K ORGANIZÁCII VOLEJBALOVÝCH ZÁPASOV NA
PODĽA NARIADENIA ÚVZ KU 4.9.2020
1. Príchod družstiev do haly
a)

b)
c)
d)
e)

Príjazd tímov tak, aby bol zachovaný primeraný rozostup hráčov, resp. realizačných tímov alebo
využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom. Tímový autobus musí byť vydezinfikovaný pred príchodom
hráčov.
Oddelený príchod družstiev / zabezpečiť dostatočný časový rozostup.
Podľa možností športovej haly sa odporúča pre aktérov zápasu využiť iný vstup do haly ako pre
verejnosť.
Odporúča sa pred odchodom na zápas zvážiť a preveriť zdravotný stav hráčov / -čok, zmerať telesnú
teplotu apod. (najmä pred zápasmi na ihriskách u súpera).
Všetky osoby musia v priestoroch športovej haly nosiť prekryté dýchacie cesty.

2. Príchod do šatní
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Pred vstupom do časti so šatňami je povinný sa každý účastník stretnutia podrobiť meraniu telesnej
teploty bezdotykovým teplomerom. Pokiaľ účastník stretnutia bude mať nameranú vyššiu telesnú
teplotu ako 37,2 °C, po 10 min. sa bude meranie opakovať. V prípade opakovane nameranej vyššej
telesnej teplote ako 37,2°C nebude účastník pripustený na vstup do šatní a priestoru ihriska.
Uvedená skutočnosť sa uvedie do protokolu o stretnutí resp. do poznámky v zápise o stretnutí.
Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť bezkontaktný teplomer na meranie telesnej teploty.
Meranie telesnej teploty vykonáva hlavný usporiadateľ.
Odporúča sa mať vyčlenenú špeciálnu miestnosť na izoláciu osôb.
Minimalizovať dĺžku pobytu v šatni pred a po zápasoch, odporúča sa spoločné priestory (šatne,
sprchy) využívať v malých skupinách.
Zvážiť používanie spŕch po zápase, resp. využívať individuálne sprchovanie.

3. Hracia plocha a usmernenia počas zápasu
Zabezpečiť oddelený vstup družstiev na hraciu plochu bez stretnutia v spoločných priestoroch.
Všetci účastníci zápasu musia mať prekryté horné dýchacie cesty, výnimku majú iba účastníci
stretnutia (hráči /-čky, rozhodcovia a realizačný tím uvedený v zápise o stretnutí).
c) Pred vstupom na hraciu plochu je potrebné použiť dezinfekciu rúk.
d) Zákaz podávania rúk.
e) Obmedziť kontakt hráčov s usporiadateľmi, fotografmi či inými účastníkmi zápasu.
f) Dodržiavať minimálny odporúčaný odstup pri konzultáciách s rozhodcom resp. ďalšími účastníkmi
stretnutia.
g) Minimalizovať počet osôb v okolí hracej plochy (fotografi, novinári, zástupcovia klubov ...
h) Každý hráč / -čka (účastník) musí využívať vlastnú fľašu.
i) Na stolíku zapisovateľa musí byť pripravená dezinfekcia.
j) Pred každým stretnutím zabezpečiť dezinfekciu lôpt, lavičiek, rozhodcovskej stoličky, stolíka
zapisovateľa, laptopu, atď. (organizátor je povinný zabezpečiť tekutú dezinfekciu a handru na
dezinfekciu – gélové dezinfekčné prostriedky nie sú povolené!!!)
k) Po každom sete zabezpečiť dezinfekciu hracích lôpt.
l) Stolík zapisovateľa – minimalizovať počet osôb pri stolíku zapisovateľa (zapisovateľ, asistent
zapisovateľa, hlásateľ, technický delegát). Všetky osoby sú povinné mať prekryté dýchacie cesty.
m) Obmedziť spoločné oslavy získaného bodu so spoluhráčmi, resp. s „lavičkou“.
n) Kluboví lekári / maséri pracujú s rúškom, rukavicami a dezinfekciou na ruky.
o) Osoby, ktoré sú v kontakte s rôznymi hráčmi by mali zvlášť dohliadať na hygienické a prevenčné
opatrenia.
a)
b)

4. Aktivity po stretnutí
a)
b)

c)

Tlačové konferencie sa neorganizujú, press miestnosti ostávajú zatvorené.
Rozhovory sa konajú iba v mix zóne, s minimálnym počtom ľudí, pri dodržaní 2m odstupu. Aktéri
musia mať prekryté dýchacie cesty rúškom (odporúča sa oddeliť priestor aktérov zápasu a novinárov
bariérou – zátarasa, oddeľovacia páska atď.)
Odjazd družstiev (čas a miesto) oddelený, podobne ako pri príjazde.

ODPORÚČANÝ PROCES PRI POZITÍVNOM TESTE OSOBY NA COVID-19
1. Pri zistení nákazy
a)
b)
c)

Kontaktovať regionálny Úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), svojho všeobecného lekára a súťažný
úsek SVF.
Prerušiť tréningový proces hráča ako aj celej tréningovej skupiny, ktorá bola v priamom kontakte s
pozitívne testovanou osobou.
Postupovať podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva.

2. Izolácia / Karanténa
Okamžitá domáca izolácia pozitívne testovanej osoby vo forme individuálnej karantény, aby neboli
ohrození členovia rodiny a spoluhráči.
b) Okamžitá domáca izolácia osôb, ktoré boli v priamom kontakte s pozitívne testovanou osobou vo
forme individuálnej karantény. Osoby sekundárneho kontaktu ostávajú v karanténe a riadia sa
pokynmi regionálneho hygienika (test najskôr na 5. deň od posledného kontaktu s nakazeným).
c) O dĺžke karantény informovať súťažný úsek SVF.
d) Dĺžka karantény sa môže v jednotlivých regiónoch odlišovať.
a)

3. Návrat do tréningového procesu
a)

b)

Návrat do tréningového procesu (nakazená osoba ako aj osoby v karanténe) po opakovanom
negatívnom PCR teste a písomnom súhlase RÚVZ.
O výsledkoch PCR testu informovať súťažný úsek SVF.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE
a)

Každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť.

b)

Princíp solidarity zároveň definuje zodpovedné správanie voči ostatným kolegom.

c)

Tento súbor opatrení sa môže meniť v závislosti na aktuálnom vývoji epidemiologickej situácie.

d)

Účastníci súťaží SVF sú povinní rešpektovať nariadenie a rozhodnutia štátom určených autorít,
regionálne nevynímajúc.

e)

Vzhľadom k tomu, že ide o mimoriadnu situáciu, príslušná riadiaca zložka danej súťaže, v prípade
potreby má právo mimoriadne rozhodnúť o termíne/noch dohrávania strenutia/tí aj nad rámec
termínového vymedzenia, daného v príslušnom Vykonávacom pokyne dotknutej súťaže.

