COVID-19 PROTOKOL
ki se bo v skladu s Protokolom Evropske ju-jitsu zveze (JJEU) ter aktualnimi
priporočili NIJZ in omejitvami, pri izvajanju športne dejavnosti,
izvajal na tekmovanju Ju-jitsu zveze Slovenije

1.

UVOD

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije smo ob splošnih omejitvah, ki se nanašajo na
izvajaje športnih dogodkov, v interesu ohranjanja zdravja vseh udeležencev, pripravili
dopolnjeni protokol za tekmovanje pod okriljem Ju-jitsu zveze Slovenije.
V veljavi pa ostanejo vsa splošna priporočila NIJZ za organizacijo športnih tekmovanj,
objavljena na spletnih straneh NIJZ (www.nijz.si in
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_spor
tnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf ) in Vlade Republike Slovenije
(https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-inrekreacije/)

2.

GLEDALCI

Tekmovanje se izvede brez gledalcev, ker objekt nima fiksnih sedišč.
Spremljevalce mladoletnih tekmovalcev in tekmovalk ne štejemo med gledalce, morajo pa prav
tako izpolnjevati pogoje iz 3. in 4. točke tega protokola.

3.

PREVERJANJE TEMPERATURE IN POGOJEV PCT PRED
VSTOPOM V OBJEKT

Pred vstopom se vsakemu (brezstično) izmeri temperatura z digitalnim termometrom. V
primeru izmerjene temperature 37.5 stopinj ali več se osebi ne dovoli vstopa in ji predlaga
osamitev in obveščanje osebnega zdravnika.
Za vstop v objekt (do točke, kjer se izvaja samotestiranje), je obvezno izpolnjevanje pogoja
PCT, kar se dokazuje z ustreznim potrdilom s QR kodo ali drugim ustreznim dokumentom
pooblaščene organizacije oziroma zdravnika.
Udeleženci morajo pred vstopom v objekt predložiti izpolnjen zdravstveni vprašalnik (priloga
protokola).
Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z vpogledom v ustrezno dokazilo in ob
predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vstopnih točkah. Odgovorne osebe so
dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT.
Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli vstop v objekt niti izvedba
samotestiranja.
Če izpolnjuje PCT pogoj, se osebo ob vstopu napoti v prostor, kjer se izvaja samotestiranje.

Merjenje temperature in preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse udeležence športnega
tekmovanja izvede organizator z rediteljsko službo.
Izpolnjevanje PCT pogoja se opravi z digitalno aplikacijo, ki jo je odobril NIJZ ali s fizičnim
vpogledom v potrdilo in osebni dokument.

4.

OBVEZNO SAMOTESTIRANJE VSEH UDELEŽENCEV

Za vse udeležence dogodka, starejše od 12 let, velja pogoj PCT in dodatno obvezno
samotestiranje s hitrim testom HAG ob navzočnosti zdravstvenika ali od organizatorja
(ali JJZS) pooblaščene osebe. Teste zagotovi organizator (ali JJZS, v skladu z dogovorom)!
Negativen HAG test pred začetkom je pogoj za udeležbo na dogodku.
V primeru pozitivnega testa se osebo (in spremljevalce npr. iz istega vozila) napoti iz objekta
in svetuje, da obvesti osebnega zdravnika in dogovorijo termin za PCR test. Testno enoto
(tester) vzamejo s seboj. Takšne osebe se morajo osamiti. Udeležba na dogodku se jim ne
dovoli. Testiranje se prekine za 15 minut, prostor prezrači, površine, kjer se je izvajalo
testiranje, pa prebriše z ustreznim razkužilom.
Za tekmovalce, mlajše od 12 let, starši oziroma zakoniti zastopniki z izjavo potrdijo, da so bili
samotestirani s hitrimi testi HAG ali hitrimi testi za samotestiranje HAG v zadnjih 48. urah
(negativni test) oziroma PCR testom v zadnjih 72. urah (negativni test).
Prostor, kjer se izvaja testiranje, mora biti dobro prezračen ter organiziran vhod in izhod na
način, da ne pride do križanja oziroma srečevanja oseb, ki vstopajo na testiranje in oseb, ki so
se že testirale (enosmerna pot).
Osebe, ki so bile samotestirane negativno, organizator opremi s tyvek zapestnicami ali odtisne
štampiljko na gornjo stran dlani.
Za opravljene teste organizator zagotovi plastične vrečke za odpadke (velike), ki jih po
zaključku odda med splošne odpadke. Papirnate dele embalaže odloži med papirnate
odpadke.

5.

OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNH MASK

V zaprtem prostoru je potrebno ves čas nositi zaščitne ustrezne zaščitne maske (kirurške
paske tip II ali maske FFP2 ali FFP3 – brez ventilacijskih filtrov oziroma odprtin), in sicer na
ustrezen način, tako da prekrivajo usta in nos (in se tesno prilegajo nosu). Maske iz blaga niso
dovoljene.
Tekmovalci v času nastopa na blazinah mask ne uporabljajo! Po zaključku nastopa si maske
ponovno nadenejo.
Na odprtih javnih krajih oz. prostorih uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče
zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask prav tako ni potrebna na
odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

RAZKUŽEVANJE ROK

6.

Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta
namen. Razkužila zagotovi organizator.

7.

SKRB ZA HIGIENO BLAZIN IN PROSTORA

Organizator zagotovi redni čiščenje blazin ter ustrezna razkužila, s katerimi prebriše blazine
po čiščenju. Obvezno je potrebno blazine razkužiti v primeru poškodb ali sledov krvi in izločkov
na blazinah. Pred nadaljevanjem tekmovanja na blazinah je potrebno počakati, da se razkužilo
posuši.
Organizator zagotovi, da se prostor nekajkrat prezrači, obvezno pa je zračenje in razkuževanje
blazin ob izmenjavi kategorij (po zaključku tekmovanja v tehnikah in pred začetkom turnirja v
borbah).
Organizator lahko z namenom ločevanja različnih kategorij tekmovalcev oziroma ogrevanje
pred nastopom zagotovi dodaten prostor (oziroma tatami). Tudi za ta prostor veljajo enaki
pogoji kot za glavno tekmovališče.

8.

ROKOVANJE in POZDRAVLJANJE

Pozdravljanje se izvaja v obliki priklona, ki ga uporabljamo v borilnih veščinah (ali s pestjo ali
s komolci).
Rokovanje je odsvetovano, prav tako objemanje.

9.

GOSTINSKA DEJAVNOST

Strežba in uživanje hrane in pijače na prireditvi niso dovoljeni!
Organizator lahko zagotovi napitke in okrepčilo za uradne osebe tekmovanja v fizično ločenem
prostoru izven tekmovališča, kjer je dostop dovoljen le uradnim osebam (zaprt krog
udeležencev - mehurček).

10.

VODENJE EVIDENC

Za namene preprečevanja širjenja okužbe z virusom Covid-19 in sledljivosti mora imeti
organizator
a) poimenski seznam vseh udeležencev dogodka,
b) seznam opravljenih samotestiranj na dogodku ter
c) izjave o zdravstvenem stanju (podpisan vprašalnik) za mlajše od 12 let.
Dokumentacijo so dolžni hraniti mesec dni od dogodka in jo na zahtevo posredovati NIJZ.
Seznam opravljenih samotestiranj vsebuje ime in priimek, klub ter rezultat samotestiranja.

11.

NADZOR NAD IZVAJANJEM PROTOKOLA

Nadzor nad izvajanjem protokola in ukrepe v skladu s 23., 24. in 25. členom Pravil o
tekmovanjih Ju-jitsu zveze Slovenije izvaja delegat tekmovanja.
Opozarjanje na obveznost izvajanje protokola za zaščito vseh udeležencev dogodka je pravica
in dolžnost vse uradnih oseb na tekmovanju.

12.

REDITELJSKA SLUŽBA

Organizator rediteljsko službo, ki jo zagotavlja v skladu s predpisi o javnem zbiranju, ustrezno
pouči o dolžnostih in pravicah iz tega protokola.

13.

KRŠITEV PROTOKOLA

Neupoštevanje predpisanih navedenih ukrepov tega protokola za zaščito udeležencev
dogodka in zagotavljanja varnega in zdravega okolja ter preprečevanje širjenja virusa Covid19, ima za posledico IZKLJUČITEV / ODSTRANITEV IZ TEKMOVANJA IN PREPOVED
VSTOPA NAZAJ V OBJEKT ZA ČAS TRAJANJA DOGODKA.
Odločitev sprejme delegat tekmovanja na podlagi lastne zaznave ali predloga uradnih oseb
tekmovanja.

14.

OBJAVA PROTOKOLA

COVID PROTOKOL se izobesi na vidno mesto pred vstopom v objekt (in pomožni objekt) in
pošlje vsem udeleženim klubom/društvom.

15.

SPREMEMBE PROTOKOLA

Covid protokol je sprejel Izvršni odbor JJZS na svoji seji dne 23.11.2021.
Protokol se ažurira oziroma dopolnjuje v skladu z veljavnimi ukrepi in priporočili NIJZ in drugih
pristojnih organov.

Datum ažuriranje: 23.11.2021

Robert Perc
predsednik JJZS

COVID-19 VPRAŠALNIK
ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PRED UDELEŽBO NA
TEKMOVANJU JU-JITSU ZVEZE SLOVENIJE

Ime in priimek tekmovalca-ke:

__________________________________

Društvo/klub:

__________________________________

Datum:

________________

Ali ste v zadnjih 14-dneh imeli katerega od teh simptomov:
VPRAŠANJE
Imate povišano telesno temperaturo (nad 37,5º C)?
Ali ste prehlajeni?
Ali kašljate?
Vas boli v grlu, žrelu?
Imate spremenjen okus ali vonj?
Imate občutek težkega dihanja ali stiskanja v prsnem košu?
Imate bolečine v mišicah?
Imate prebavne težave (drisko ali bruhanje)?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DA

NE

* V kolikor ste na katerokoli vprašanje odgovorili pozitivno, se PRED TEKMOVANJEM NAJPREJ posvetujte
z osebnim zdravnikom.

IZJAVLJAM:
-

-

-

V primeru, da sem prebolel-a Covid-19 ali je bilo potrebno bolnišnično
zdravljenje, sem se pred nadaljevanjem treniranja oziroma udeležbe na
tekmovanju posvetoval-a z zdravnikom in sem zdravstveni sposoben za
udeležbo na tekmovanju;
V primeru, da sem imel-a tipične Covid-19 simptome (vročina, kašelj, bolečine v
prsih, izguba vonja ali okusa, diareja, omotičnosti in izčrpanost), so se ti začeli
24 dni pred tekmovanjem in si izzveneli vsaj 48 ur pred tekmovanjem;
Da sem seznanjen, da neupoštevanje Covid-19 protokola na tekmovanju pomeni
izključitev iz tekmovanja oziroma odstranitev iz dvorane.
Za tekmovalce mlajše od 12 let potrjujemo, da so bili samotestirani ali testirani v
zadnjih 48. urah (HAG, negativen) oziroma opravili negativen PCR test v zadnjih
72. urah.

S podpisom potrjujem resničnost vseh navedb (za mladoletne podpis zakonitega
zastopnika):
Ime in priimek (tiskano):

__________________________________

Podpis:

__________________________________

*** VPRAŠALNIK ODDAJTE ORGANIZATORJU DOGODKA!! ***

