
Navodila za udeležbo na treningu: 

 

 Članice/člani se naj ne udeležijo treninga, če imajo znake akutne okužbe dihal 

(npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna 

temperatura, bolečine v mišicah…);  

 Članice/člani se naj ne udeležijo treninga, če živijo z osebo s potrjeno 

boleznijo COVID-19, ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 

(doma ali druge) odrejena karantena;  

 Skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno kašlja;  

 Se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal; 

 Priporoča se, da udeleženci na vadbe pridejo opremljeni za začetek vadbe v 

največji možni meri (kimono), tako da se preoblačenje, obuvanje, itd. opravi 

čim hitreje;  

 Ob vstopu v telovadnico in med vadbo ohranjajo zadostno razdaljo do drugih 

vadečih; 

 Neposredno pred vstopom v dvorano si vsi udeleženci umijejo ali razkužijo 

roke;  

 Neposredno po končani vadbi si vsi udeleženci umijejo ali razkužijo roke; 

 Vsi udeleženci naj čimprej zapustijo telovadnico in se ne zadržujejo na/v 

objektu;  

 Tuširanje v telovadnici do nadalnjega ne bo možno. 

 
 

 

 

 

 

 



Splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-

2  

 Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom, SARS-CoV-2, je tako kot pri 

drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo 

upoštevati splošna priporočila:  

 Ključnega pomena je umivanje rok 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 % etanola.  

 Skrbno si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašljanju, 

brisanju nosu, ali uporabimo razkužilo za roke.  

 Upoštevamo higieno kašlja. 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 bolezni 

COVID-19.  

 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 obvestimo nadrejenega.  

 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.  

 V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije COVID-19 se z 

omejitvami vstopov izogibamo prevelikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.  

 

Vabljeni in ostanite zdravi 


