
COVID PROTOKOL UPORABE TELOVADNICE OŠ CVETKA GOLARJA IN TELOVADNICE NA PŠ RETEČE ZA ŠOLSKO 
LETO 2021/2022 – z dne 10. 9. 2021. 
 
Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne 
omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19, ki jih morajo upoštevati udeleženci 
športne vadbe v šolskih telovadnicah.  
 
Zaščitne maske so obvezne od vhoda do vadbenega prostora.  
 
 
✓ V prostore šole lahko vstopajo le zdrave osebe. Vsi, ki vstopajo, upoštevajo predpisani protokol oziroma 

načrt gibanja. Na vstopu so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev 

okužbe s koronavirusom.  

✓ Vodja skupine obvesti vse udeležence, da lahko v šolo vstopajo le zdrave osebe. Trenerji obvestijo tudi 

starše učencev. 

✓ Vodje skupin oz. trenerji so odgovorni, da vadeči izpolnjujejo predpisane pogoje npr. PCT in da pri vadbi 
upoštevajo predpisana higiensko varnostna priporočila, vodijo evidenco udeležencev posameznih treningov 
oz. vadb (ime in priimek, telefon) in beležijo, kje se obiskovalci zadržujejo oz. katere prostore uporabljajo. 
Sezname hranijo 30 dni od vsake izvedene dejavnosti in jih po tem roku uničijo (GDPR). 

✓ Za zaščito pred okužbo je nujno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok, 

uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. Zaprte prostore je treba zračiti večkrat 

na dan.  

✓ Vsi prostori in površine se redno, vsak dan, čistijo in razkužujejo.  

✓ Za razkuževanje in zračenje med popoldanskimi aktivnostmi poskrbijo vodje skupin, bodisi da razkužujejo in 

zračijo sami, bodisi da organizirajo »dežurno« službo udeležencev.  

✓ Sanitarije udeleženci uporabljajo posamično. Za to poskrbi vodja skupine. 

✓ Športne rekvizite deli vodja skupine. Rekviziti se ne mešajo med seboj in jih prinašajo vadeči s sabo.  

✓ Vodja skupine poskrbi, da starši ne hodijo v prostore šole. Vrata so zaklenjena, dokler se ne zberejo vsi člani 

skupine. V prostore šole vstopijo skupaj.  

✓ Vhod v telovadnico vodja oz. trener po prihodu vadečih zapre. Če se zgodi, da pride kakšen zamudnik, vodjo 
oz. trenerja pokliče na telefon in mu le ta gre odklenit vrata. 

✓ Po končani uri vodja skupine ali pooblaščena oseba razkuži rekvizite, ki so jih uporabljali. 

✓ Skiroje in kolesa vadeči pustijo pred vhodom v ŠD Trata na za to pripravljenih stojalih in jih ne puščajo v 
hodniku pred garderobami oz. jih ne naslanjajo na ograjo ali fasado pred vhodom v telovadnico. 
 

 

Izpolnjevanje ukrepov in vodenje dokumentov je obvezno, vadba brez dokumentov je lahko ob kontroli (NIJZ, 

državni organ, Zavod za šport, šola) prekinjena in se bo nadaljevala, ko bo izvajalec pripravljen spoštovati 

pravila o izvajanju in o vodenju evidenc. 
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