PRIPOROČENO RAVNANJE V ZVEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA IN IZRECNO
ODSVETOVANJE TEKMOVANJ POD OKRILJEM TENIS SLOVENIJE
Spoštovani,
pri Tenis Sloveniji spremljamo obvestila o situaciji glede koronavirusa v Sloveniji in ocenjujemo, da je potrebno
tudi delovanje zveze prilagoditi nastalim razmeram. Pisarna Tenis Slovenije vam bo v prihodnih dneh na voljo
po ustaljenem urniku, vendar vas naprošamo, da v kolikor osebna srečanja niso nujna, naj se zadeve uredijo po
telefonu ali elektronski pošti.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja v Sloveniji veljajo preventivni ukrepi, posebnih omejitev
pri poslovanju zaenkrat še ni, saj trenutna epidemiološka situacija ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih
omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju.
(https://www.nijz.si/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2).
Po vzoru Tennis Europe in Nacionalnega inštituta za javno zdravje pošiljamo dokument, ki naj služi kot smernica
za tekmovanja pri izvajanju vseh potrebnih previdnostnih ukrepov in zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov. Naš cilj je ozaveščanje in izobraževanje športnikov ter ostalih deležnikov, z namenom
zaščite pred virusom in preprečevanja nadaljnje širitve, in sicer s premišljenim in realnim načrtovanjem ukrepov,
s povečanjem osebne higiene posameznikov in skupin, z izoliranjem že obolelih in učinkovitim obveščanjem ter
s tem ozaveščanjem posameznikov in skupin. V nadaljevanju pošiljamo usmeritve oziroma priporočila za
ukrepanje:
 Izrecno odsvetujemo izvedbo tekmovanj, organiziranih v okviru Tenis Slovenije, saj so vsi tovrstni
dogodki povezani z zbiranjem večjega števila ljudi, upoštevaje gledalce na športnih prireditvah. V kolikor
se organizator oziroma izvajalec tekmovanja kljub priporočilu odloči za izvedbo tekmovanja, je
organizacija na lastno odgovornost, vsekakor pa mora o tem obvestiti Tenis Slovenijo. V vsakem
primeru pa naj zasleduje spodaj navedena navodila:
 Organizator dogodka naj na vidno mesto namesti:
 Obvestilo za vse udeležence, da naj se prireditve udeležijo samo zdrave osebe
(velja tako za tekmovalce kot za sodnike, trenerje, navijače …).
 Slikovni material o pravilni higieni rok in kašlja.
 Organizator prireditve naj organizira:
 Namestitev razkužil v področju sanitarij, na igriščih, v skupnih prostorih in
gostinskem delu, ki naj bodo pod nadzorom organizatorja.
 Opozorilo glede pitja tekočin iz lastnega kozarca/steklenice in uporabo svojega
pribora pri prehranjevanju.
 Potrebno je redno in temeljito čiščenje prostorov.
 Priporočamo uporabo novih žog za vsako tekmo.



Odsvetujemo zadrževanje tekmovalcev v garderobah in tuširanje po treningih
ali tekmah.
 Tekmovalec se lahko kadarkoli odjavi iz tekmovanja brez sankcioniranja.
 Do nadaljnjega priporočamo omejitev ali odpoved vseh potovanj v tujino, ki niso nujna.
 Odsvetujemo organizacijo in izvedbo strokovnih posvetov, usposabljanj in podobnih dogodkov, ki so
povezani z združevanjem večjih skupin športnikov, strokovnih športnih delavcev in drugih oseb ter
priporočamo prestavitev terminov na kasnejši čas oziroma do umiritve razmer.
 Upoštevati je potrebno pravila higiene – umivanje rok, razkuževanje rok, kihanje v rokav, brez rokovanja
na treningih in tekmah.
 Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko
število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 Izjemno pozornost je potrebno nameniti spremljanju vseh oblik javnega obveščanja in ravnanju skladno
z usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pristojnega ministrstva za zdravje in
pristojnega ministrstva za šport v Republiki Sloveniji.
Več si lahko preberete na spletnem mestu https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2.

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino, kašelj, oteženo dihanje, ki je značilno za pljučnico), ostanite
doma, izogibajte se stikom z drugimi ljudmi. Po telefonu se posvetujete s svojim izbranim osebnim zdravnikom.
Če ta ni dosegljiv, pokličite najbližjo dežurno ambulanto, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_bolnika_v_domaci_oskrbi_koronavirus.pdf

V kolikor bo v prihodnjih dneh prišlo do kakršnihkoli sprememb glede priporočenega preventivnega ravnanja na
nacionalni ravni, se bo Tenis Slovenija temu ustrezno prilagodila in vas bomo o morebitnih novih ukrepih sproti
obveščali.

S spoštovanjem,

Gregor Krušič,
direktor Tenis Slovenije
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