
 

 

Protokol izvedbe in varovanja pred širjenjem okužbe s SARS-CoV-2 

Državno prvenstvo v vožnji na čas in DP v cestni vožnji, 17 in 20. 
junij 2021 

 
 

SPLOŠNI UKREPI: 
 

• Osebe, ki kažejo kakršnekoli bolezenske znake prehladnih obolenj ali simptome in 
znake značilne za okužbo s SARS CoV-2 (nahod, boleče žrelo, glavobol, slabo počutje, 
bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, na novo nastala dispneja ob 
naporu, kašelj, bruhanje in driska), se tekmovanja ne smejo udeležiti.  

• Za udeležbo na tekmovanju je nujno izpolnjevanje t.i. pogojev PCT: 
o P – prebolel (potrdilo o prebolevnosti, ki pa ne sme biti starejše od 6 

mesecev). 
o C – cepljen (dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je 

preteklo od prejema: 
▪ drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer 

najmanj sedem dni, 
▪ drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna 

najmanj 14 dni, 
▪ prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 

AstraZeneca najmanj 21 dni, 
▪ odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 

Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, 
▪ prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 

India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 
▪ drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya 

National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 
14 dni, 

▪ drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech 
najmanj 14 dni ali 

▪ drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm 
najmanj 14 dni). 

o T – testiran (opravljen bodisi hitri antigenski (HAT) ali PCR bris, katerega 
izvid ni starejši od 72 ur) 
 

Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19  
ni zadosten dokaz. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
• Pri izvedbi tekmovanja lahko sodelujejo le povsem zdrave osebe. Pred prihodom na 

prizorišče tekmovanja vodja posamezne ekipe organizatorju predloži seznam 
prijavljenih oseb skupaj s potrdilom o izpolnjevanju pogojev za nastop na športnem 
tekmovanju (upoštevanje t.i. pogojev PCT) 

• Svetujemo, da so vsi sodelujoči, tekmovalci in osebje, dnevno pozorni na pojav 
kakršnihkoli simptomov značilnih za okužbo s Sars CoV-2 (priloga 1). V pomoč je 
Simptomi so ovrednoteni s točkami, v primeru zadostnega števila točk naj se oseba 
izolirana pred prihodom na prizorišče in se tekmovanja ne udeleži.  

• Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih 
krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 
metra.  

• Osebje in tekmovalci morajo ves čas upoštevati varnostno razdaljo 1,5 m in se do 
začetka tekmovanja držati znotraj t.i. »zaščitnega mehurčka«. 

• Obvezna je uporaba zaščitne maske (izjema so tekmovalci med dirko in ogrevanjem 
pred dirko).  

• Organizator bo zagotovil omejitev dostopa do t.i. »zaščitnega mehurčka«, znotraj 
katerega se bodo lahko gibali le posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT 

• Cona za medije, ki bodo pokrivali potek dirke, bo strogo ločena od osebja in 
tekmovalcev. . 

• Udeleženci so primorani skrbeti za osebno higieno s stalnim 
razkuževanjem/umivanjem rok (npr. pred vstopom in izstopom iz stranišča, pred 
hranjenjem, po stiku s površinami in predmeti) 

• Dostop gledalcev do tekmovalcev in osebja znotraj zaščitnega mehurčka je strogo 
prepovedan.  

• Tekmovalci in osebje so dolžni spoštovati pravila varovanja pred širitvijo okužbe s 
SARS CoV-2 (nošenje zaščitne maske, upoštevanje varnostne razdalje, skrb za 
ustrezno higieno rok, opozarjanje na nenaden pojav simptomov in znakov okužbe) 
ves čas bivanja znotraj t.i. »zaščitnega mehurčka«.  

• Vsi udeleženci so podrobno seznanjeni z vsemi protokoli varovanja pred širitvijo 
okužbe 

• Za izvedbo opisanega protokola in spoštovanje priporočil NIJZ bo skrbelo osebje 
določeno za Covid-19 protokol ob pomoči redarske službe. 

 
Na tekmovanju bo omogočeno testiranje športnikov in članov VIP tribune  s hitrimi testi 
na COVID 19 z mobilno enoto.  
  
Za testiranje so na voljo naslednji termini: 
- ČETRTEK, 17.06.2021 
  Od 12. do 14. ure 
  Od 16. do 17. ure  
- NEDELJA, 20.06.2021 
  Od 7. do 8. ure 
  Od 11. do 13. ure 
 
 
 



 

 

 

 

PODROBNI UKREPI VAROVANJA PRED ŠIRJENJEM OKUŽBE NA TEKMOVANJU:  
 

OGREVANJE in TEKMOVANJE 
• ogrevanje pred dirko poteka na uradni progi do katere je dostop posameznikom, ki 

niso del t.i. »varovalnega mehurčka«, strogo omejen. 
• začetek ogrevanja po vnaprej pripravljenem urniku. 
• celotna dirka bo potekala v enem terminu zaradi zmanjšanja tveganja za celovitost 

t.i. »zaščitnega mehurčka« vse kontaktne površine na prizorišču tekmovanja bodo 
pred pričetkom dirke očiščene in razkužene. 

 
 
OSEBJE ORGANIZATORJA (zadolženo za nemoten potek dirke) – zagotovljena bo potrebna 
razdalja 1,5 m in nošenje zaščitne maske. 
 
 
SPREMLJEVALNO OSEBJE – v spremljevalnih vozilih ekip je obvezno nošenje zaščitne maske. 
 
GLEDALCI – prisotnost gledalcev na tekmovanju je dovoljena. 
V skladu z »omejitvami pri izvajanju športnih programov« izdanimi s strani vlade RS je v 
veljavi številčna omejitev oseb, ki osebe omejuje na 1 oseba na 10m2 in 1,5 metra razdalj.   
Za gledalce je obvezna uporaba zaščitnih mask tako v notranjih prostorih, kot na prostem, 
razen za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti.  
Spoštovanje obveznosti nošenja zaščitnih mask je v neposredni odgovornosti organizatorja 
tekmovanja. V kolikor se gledalec ne želi uporabiti zaščitno obrazno masko lahko organizator 
športnega tekmovanja gledalca zavrni oziroma odstrani s tekmovanja. 

Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če imajo negativni rezultat testa na virus 
SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur oziroma, če izpolnjujejo pogoje PCT.  
Izpolnjevanje pogoja PCT ni potrebno za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekme 
udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki. 

 

UPORABA TOALETNIH PROSTOROV  
 

• Toaletni prostori bodo na voljo na tekmovališču. 
• Pred vstopom in izstopom v toaletni prostor je obvezno razkuževanje rok, razkužila 

bodo na voljo na izpostavljenem mestu pred toaletnim prostorom. Toaletni prostori 
bodo redno čiščeni.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PODELITEV NAGRAD ZMAGOVALCEM 
 

• Podelitev nagrad po potekala na zmagovalnem odru, ki bo prilagojen vsem 
priporočilom varovanja pred širitvijo okužbe. Omogočeno bo upoštevanje 
predpisane varnostne razdalje 1,5 m, vsak tekmovalec bo nagrado/odličje prevzel 
pred zmagovalnim odrom, podelitev bo potekala brez fizičnih stikov med tekmovalci 
in osebjem. Ves čas podelitve so obvezne zaščitne maske. 

 

 

POSTOPEK V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S SARS-CoV-2 
 

• Posameznik s sumom na okužbo s SARS CoV-2 bo nemudoma izoliran s strani Covid-
19 koordinatorja v za to posebej namenjenem prostoru (t.i. izolacijska soba). 

• Posameznik s sumom na okužbo s SARS CoV-2 bo pregledan s strani zdravnika – 
Covid koordinatorja, ki bo ob pregledu zaščiten z vso predpisano OVO (Osebno 
varovalno opremo). 

• Ob pregledu bo odvzet vzorec – bris iz nosno-žrelnega prostora, ki bo poslan v 
analizo po metodi PCR 

• Posameznik s sumom na okužbo bo ostal v izolaciji do izvida PCR testa 

• V primeru pozitivnega izvida na prisotnost SARS CoV-2 bodo izolirani vsi posamezniki 
znotraj t.i. »ekipnega mehurčka« (celotna ekipa) in vsi zabeleženi tesni stiki. 

• Osebje vsake ekipe je zadolženo za poročanje o vsakršnem sum na pojav okužbe 
znotraj posamezne ekipe. O vsakršnem sumu je potrebno obvestiti Covid-19 
koordinatorja zadolženega za izvedbo tekmovanja. Takojšnje obveščanje je nujno za 
hitro zamejitev okužbe znotraj t.i. t.i. »zaščitnega mehurčka«. 

• Nadaljnji ukrepi v primeru suma na večji izbruh okužbe znotraj t.i. t.i. »zaščitnega 
mehurčka« bodo izpeljani ob podpori Centra za nalezljive bolezni in pristojnega 
specialista epidemiologije in v skladu z najnovejšimi nacionalnimi smernicami in 
smernicami WHO. 

 
 
ORGANIZATOR  
• Kolesarska zveza Slovenije 
• Naslov: Celovška cesta 25 
• Tel.: 01 239 66 00 
• E-mail: kzs@kolesaska-zveza.si 
• Odgovorna oseba: Milan Knez 
 
ODGOVORNA OSEBA ZA COVID PROTOKOL 

• Krištof Knap, dr. med.  

• E-mail: kristof.knap@yahoo.com 

• Telefon: 00 386 40 863 867 

 
 



 

 

 
 
 
 
Priloga 1 – obrazec za spremljanje pojava simptomov in znakov okužbe s SARS CoV-2 
 

DATUM 10.6. 

    

TELESNA TEMPERATURA   >38 st C (če ja; 4 točke) 0  

OBČUTEK TEŽKE SAPE (če ja; 4 točke) 0  

KAŠELJ (če ja; 4 točke) 0  

ZAMAŠEN NOS ALI BOLEČE GRLO (če ja; 2 točki) 0  

IZGUBA VOHA (če ja; 2 točki) 0  

BOLEČINE V MIŠICAH/SKLEPIH (če ja; 2 točki) 0  

NEOBIČAJNA UTRUJENOST (če ja; 2 točki) 0  

DRISKA/BRUHANJE (če ja; 1 točka) 0  

Glavobol (če ja; 1 točka) 0  

    

    

SKUPAJ 0   

    

< or = 2  --> okužba je možna    

3-5 --> sumljivo za okužbo s SARS-CoV-2    

> or = 6 --> močan sum na okužbo s SARS-CoV-2    
 
 
 

 


