
Ob upoštevanju navodil ministrstev in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 do preklica v Športni dvorani Burja in 
Večnamenski dvorani Škofije velja prilagojeni  
 

 
DVORANSKI RED 

 
 

Vadba v vadbenih prostorih in površinah je dovoljena le po predhodno usklajenem urniku. 
 

Vstop v športna objekta je dovoljen le strokovnemu osebju izvajalca programa in 
udeležencem programov. Ostalim osebam vstop v objekta NI DOVOLJEN. 
 

Vstop v športna objekta je za vse športne discipline le na vhodu, kjer je točka za 
razkuževanje. Pred vstopom v dvorano je obvezno razkuževanje rok. 
 

Petnajst minut pred pričetkom vadbe se udeleženci zberejo pred glavnim vhodom, kjer jih 
pričaka strokovna oseba kluba, društva oziroma vadeče skupine.  
 

Kljub dovoljeni skupinski vadbi je potrebno maksimalno upoštevati splošna varnostna 
navodila (razdalje med udeleženci, ne dotikamo si oči, nosu in ust, pravilna higiena kašlja idr) 
 

Pred in po vsaki uporabi sanitarij je obvezno razkuževanje rok. 
 

Strogo je prepovedano pljuvanje kjerkoli v objektu (tudi v koše za smeti) 
 

Med zadrževanjem v objektu in vadbo je prepovedana uporaba žvečilnih gumijev.  
 

Ne dotikajte se predmetov in ostalih površin katerih ne potrebujete za izvedbo svoje vadbe 
 

Udeleženci morajo priti na trening ustrezno oblečeni, saj sta uporaba garderob in tuširanje 
odsvetovana. 
 

Pred vstopom na športno površino se morajo preobuti in ob strani pustiti individualno 
opremo. 
 

V času treninga je potek in upoštevanje navodil v domeni izvajalca dejavnosti.  

Vadbe se lahko udeležujejo izključno zdrave osebe katere nimajo kateregakoli od 

naslednjih simptomov/znakov:  

- povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, 

težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska.   

- osebe, ki v zadnjih 14 dneh nisem bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba 

s  SARS-CoV-2. 

Po zaključenem treningu je vedeča skupina dolžna odstraniti vso svojo opremo in smeti (npr. 
plastenke). Smeti morajo biti obvezno odvržene v koše za smeti. 
 
Po zaključenem treningu morajo udeleženci brez zadrževanja na vadbenih površinah, v 
vadbenih prostorih oziroma v športnem delu objekta, objekt čimprej zapustiti. 
 
Udeleženci vadbe uporabljajo oba objekta na lastno odgovornost. Upravitelj dvoran ne 
odgovarja za morebitno novo širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2 med vadečimi. 
 
Izvajalci programov so dolžni o dvoranskem redu in splošno veljavnih navodilih obveščati 
udeležence 


