Protokol prevencije i postupanja u situaciji COVID-19 epidemije na
natjecanjima u sustavu Hrvatskog saveza daljinskog plivanja
I
U cilju sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID- 19, na natjecanjima u daljinskom plivanju
u organizaciji Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, IO HSDP-a donio je na sjednici održanoj
dana 12.06.2021.g. obvezujuće preporuke za organizatore natjecanja u daljinskom plivanju.
Protokol je promjenjiv, ovisno o smjernicama lokalnih stožera CZ i smjernicama HZJZ-a.
II
Nastup na natjecanjima u organizaciji HSDP-a na otvorenom prostoru, dopušten je svim
registriranim sportašima i rekreativcima uz pridržavanje ovog Protokola i svih drugih važećih
epidemioloških preporuka lokalnih stožera CZ i HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne mjere.
III
Svi priređivači natjecanja, dužni su osigurati mjerenje tjelesne temperature, beskontaktnim
uređajem za mjerenje, svim natjecateljima i osoblju u organizaciji natjecanja. Priređivači
natjecanja ne smiju dozvoliti ulazak u prostor za natjecanje osobama koje imaju sljedeće
simptome:
- Tjelesna temperatura viša od 37,2 °C
- Kašalj
- Otežano disanje
- Grlobolja
- Curenje iz nosa
- Drhtavica
Naročitu pozornost obratiti na simptome respiratorne infekcije.
Priređivači natjecanja dužni su osobe koje mjere tjelesnu temperaturu detaljno upoznati sa
simptomima na koje je potrebno obratiti pozornost i postupkom ako uoče neki od simptoma.
IV
U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od virusa COVID – 19 ili
drugog razloga za sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID – 19, kod povišene tjelesne
temperature i/ili respiratornih simptoma (kašalj, iscjedak iz nosa, kratki dah), djelatnik odmah:
-

Obavještava voditelja natjecanja i službenog liječnika
Ako natjecatelji razviju simptome COVID- 19 infekcije tijekom natjecanja treneri
odmah obavještavaju roditelje ili kontakt osobe
Voditelj natjecanja o sumnji na COVID- 19 kod natjecatelja telefonom obavještava
nadležnog epidemiologa.

V
Svi priređivači natjecanja dužni su osigurati adekvatan prostor za smještaj natjecatelja prije
početka natjecanja, vodeći računa da je omogućeno održavanje distance između natjecatelja.
Svi priređivači natjecanja dužni su osigurati dovoljan broj mjesta za dezinfekciju ruku i vidno
ih označiti.
Svi priređivači natjecanja dužni su osigurati i vidno istaknuti plakate s uputstvom za ponašanje
prije, tijekom i nakon završetka natjecanja.
Svi priređivači natjecanja dužni su izraditi popis natjecatelja i osoblja u organizaciji sa
sljedećim podacima:
- Ime i prezime
- Datum rođenja
- Mjesto prebivališta
- Broj telefona i adresu elektronske pošte (ako imaju)
VI
Podjelu priznanja i nagrada osigurati na način da se izbjegne međusobni kontakt.
Podjelu hrane i napitaka osigurati na način da se obroci dijele u zasebnim pakiranjima ili
osigurati odgovarajući ugostiteljski objekt u kojem će se hrana dijeliti u skladu s preporukama
HZJZ-a.
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