Smjernice i Protokol za održavanja svih natjecanja tijekom pandemije covida-19

Cilj izrade protokola za održavanja PH tijekom pandemije covida-19 je minimiziranje rizika zaraze covidom19 svih učesnika natjecanja.
1. Nakon zaprimanja prijava zanatjecanje (prilikom koje se obvezno upisuju brojevi telefona svih
natjecatelja i trenera), NK radi raspored natjecanja na način da se osigura da najviše dvije kategorije
natjecatelja te njihovi treneri istovremeno ulaze u dvoranu, kao i da u dvorani nikada ne bude više od
100 osoba istovremeno (što uključuje članove NK, liječnike, suce, natjecatelje i trenere). Gledatelji nisu
predviđeni.
2. Na ulazu svi obvezno stavljaju masku, zatim dolaze do osobe koja bez kontaktnim toplomjerom mjeri
temperatura te do druge osobe koja raspršuje dezinficijens po rukama. Osobe s temperaturom višom
od 37,2 °C kao i osobe sa simptomima infekcije covidom-19 ne mogu ući te se upućuju da se odmah
jave svom liječniku.
3. Natjecatelji najkraćim putem odlaze u svlačionice te se odmah nakon presvlačenja upućuju na provjeru
liječničke potvrde, kao i težine. Osobe koje ne zadovolje na provjeri odmah napuštaju dvoranu.
4. Sve službene osobe obvezne su tijekom cijelog trajanja natjecanja nositi masku te periodično
dezinficirati ruke. Potrebno je osigurati dovoljan broj jednokratnih maski kako bi svatko mogao istu
promijeniti svakih 2-3 sata ili je moguće osigurati za svaku osobu po jednu pamučnu masku za svaki
dan natjecanja (maske s logom HKS-a) te dovoljnu količinu raspršivača s dezinficijensom.
5. Masku su tijekom cijelog trajanja natjecanja obvezni nositi i treneri i natjecatelji (opcije: natjecatelji
skidaju masku samo za vrijeme borbe ili ju nose i za vrijeme borbe). Upotrijebljene maske se odlažu
na za to predviđeno mjesto i dalje se s njima postupa kao s infektivnim otpadom.
6. Svaki sudac zadužuje po jedan komplet zastavica i iste koristi cijeli dan. Na kraju dana sve se zastavice
dezinficiraju.
7. Hrana za službene osobe zapakirana je ili servirana za svaku osobu posebno, a prije i poslije pauze za
ručak/kavu/wc obvezno je pranje i/ili dezinfekcija ruku.
8. Nakon svake grupe svi natjecatelji i treneri izlaze van dvorane te se radi pauza od 20 min tijekom koje
se dezinficiraju svi prostori (dvorana, svlačionice, pomoćne prostorije). Jedan od načina dezinfekcije
prostora je upotrebom Clinic Professional FDS-40 sustava.
9. Nakon pauze ulazi nova grupa natjecatelja i trenera za koje isto vrijede sva naprijed navedena pravila.
10. Za vrijeme boravka u dvorani svi su obvezni održavati fizičku distancu od najmanje 2 m, osim
natjecatelja tijekom borbe/izvođenja kate.
Smjernice i Protokol će NK po potrebi ažurirati prateći najnovije smjernice/odluke Stožera CZ.
Ovaj dokument ne isključuje obvezu organizatora da prati najnovije odluke Stožera CZ kao ni da poštuje
ostale obveze propisane Zakonom o javnom okupljanju, Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
Zakonom o sportu te ostale nespomenute propise primjenjive na organizaciju natjecanja.
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