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Препоруке за примену хигијенско-епидемиолошких мера током одржавања 

спортских такмичења/манифестација на отвореном у периоду пандемије корона 
вируса 

 
Препоручене мере су базиране на принципима поштовања физичке дистанце, 

мерама хигијене и дезинфекције уз коришћење заштитне опреме и  односе се на све 
директне и индиректне учеснике у организацији и одржавању ових 
такмичења/манифестација. 

И поред свих мера које имају за циљ смањење ризика од евентуалног ширења 
SARS-CoV-2 вируса (корона вирус), спортске манифестације са већим бројем 
учесника и у присуству публике представљају епидемиолошки ризик, па је 
неопходно и поштовање у датом тренутку важећих препорука за масовне 
скупове (максимално дозвољен број људи на одређеном простору). 
 

1. Спортска такмичења/манифестације се могу одржавати на отвореним 
спортским површинама/објектима, уколико су обезбеђене све хигијенско-
епидемиолошке мере превенције инфекције COVID-19. За споровођење ових 
мера су одговорни организатори. 

2. Све спортске манифестације се морају одржавати према раније формираном 
распореду и у њему могу учествовати само они такмичари, тренери и пратеће 
особље које је наведено у плану организације. 

3. За све учеснике такмичења (тренери, такмичари, пратеће особље) се мора 
водити евиденција ради накнадног лакшег епидемиолошког праћења контаката 
у случају појаве заразе вирусом SARS-CoV-2. Евидентира се име, презиме, 
контакт подаци, време доласка и одласка са спортске манифестације. 

4. На улазима, пултовима за евиденцију присуства, као и на другим кључним 
позицијама за организацију такмичења, поставити дозаторе са дезинфекционим 
средством (на бази алкохола у концентрацији не мањој од 70 % или другог 
средства прикладног за коришћење на кожи, с декларисаним вируцидним 
деловањем према упутству произвођача). 

5. Обезбедити безбедну физичку дистанцу (најмање 2m) између учесника (пре 
почетка такмичења/тренинга), пратећег особља и публике на отвореној 
спортској површини/објекту. 

6. Уколико је могуће физички одвојити простор на коме се обавља такмичење 
(спортски терен) у односу на посетиоце. 

7. Пре почетка такмичења/манифестације, неоходно је информисати све учеснике 
у организацији и реализацији спортског догађаја о мерама које се спроводе. 
Правила понашања свих учесника, а нарочито публике, морају бити 
постављена на видним местима. 

8. Учесници спортског такмичења (такмичари) до почетка истог морају носити 
заштитне маске. 
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9. Пратеће особље, као и посетиоци/публика, за време боравка на спортском 
објекту или у оквиру простора намењеног за одвијање спортске манифестације 
морају носити заштитне маске, а по потреби и рукавице. Рукавице нису 
неопходне, уколико постоје услови да се руке често и темељно перу и 
дезинфикују. 

10. Такмичари морају користити сопствену спортску и опрему за одржавање 
хигијене (пешкире, резервну гардеробу и др.), као и друге личне предмете који 
се не смеју мећусобно размењивати (боце са средствима за рехидрацију, чаше 
и др.). 

11. У случају коришћења истих спотских реквизита од стране више такмичара (нпр. 
лопте), исте дезинфиковати пре и по завршетку такмичења.  

12. Да би се задовољили основни принципи хигијене и неопходна мера адекватног 
прања и дезинфекције руку, у случају организације такмичења/манифестације 
на отвореном, обезбедити потребан број хемијских тоалета и места за прање и 
дезинфекцију руку у односу на очекивани број учесника, пратећег особља и 
публике. 

13. На местима за прање руку поставити папирне убрусе за једнократну употребу и 
дезинфекционо средство за руке. 

14. На отвореној спортској површини/објекту обезбедити довољан број канти за 
одлагање отпада (по могућству са поклопцем). 

15. Уколико на отвореним спортским објектима постоје угоститељски објекти 
(укључујући и мобилне објекте), услуге служења хране и пића се морају 
спроводити према препорукама које се односе на њихов рад.  

16. У случају сумње да неко од такмичара или пратећег особља има симптоме 
болести COVID-19 (повишена температура, кашаљ, краткоћа даха и отежано 
дисање), организатор ове спортске активности је дужан да након узимања 
основних података за идентификацију, уз обавезно ношење маске и рукавица, 
без одлагања такво лице упути на надлежни дом здравља - COVID амбуланту, 
без даљег задржавања на месту припреме/одржавања такмичења. Спровести 
детаљну дезинфекцију свих површина са којима је лице долазило у контакт. 
Даље поступање ускладити са тренутно важећим инструкцијама надлежних 
здравствених служби у случају регистровања позитивног налаза на тесту за 
вирус SARS-COV-2 (корона вирус). 
 
Уз поштовање наведених превентивних мера, неопходно је сачувати свест о 

постојању ризика од преношења вируса, па је у том смислу неризично понашање 
учесника и осталих присутних на спортским манифестацијама и ван њих, пресудно за 
превенцију и спречавање ширења оболења COVID-19. 
 
  


