
ZAVOD ZA SPORT, TURIZEM IN PROSTI CAS
SEZANA , KosovElovA ulrcA Lc,6210 snZnrvn

Skladno z odlokom Vlade RS z dne 15. 5.2O2O, bodo objekti Zavoda ST|P z dnem 19. 5. 2020
odprti za vadbe: registriranih Sportnikov, prostoaasne vzgoje otrok ln mladine, obitudijske
dejavnosti, Sporta invalidov, Sportne rekreacije in iporta starejiih. Ker 5e vedno obstaja
velika nevarnost okuibe z virusom COVID-19, smo dolini vsi, tako zaposleni v Zavodu 5TlP,
kot tudi obiskovalci strogo in dosledno upoitevati pravila obnalanja v balinarski dvorani.

PRAVITA OBNASANJA V OEJEKTIH ZAVODA STIP:

VSTOP JE DOVOUEN SAMO Z ZA5E|TO USTNEGA IN NOSNEGA PREDEIA. ObTAZNO

masko je potrebno nositi do pridetka vadbe. Takoj po koniani vadbi si je potrebno

masko nadeti nazaj na obraz in jo nositi vse dokler se ne zapusti objekta.

ee ste bolni ali imate katerega od simptomov respiratornega obolen.ia (kihanje,

izcedek iz nosu, boledina v grlu, ka5ljanje, povi5ana telesna temperatura, glavobol...)

ostanite doma.

Ob vstopu in izstopu v iportni objekt je obvezno razkuievanje rok. Pri razkuievanju

upostevajte minimalno varnostno razdaljo 1,5 metra.

Uporabniki morajo na vadbo priti

DOVOUENO uporabljati. Neposredno

disto Sportno obutev.

V 6asu odmorov med vadbo si mora

uporabljati lastno brisato, plasten ko,

metra o d rugih udeleiencev.

- Po kondani vadbi vsak uporabnik odnese

stvari in odpadno embalaio.

obleieni v Sportno opremo. Garderob Nl

pred Sportnim objekt se je potrebo preobuti v

vsak uporabnik najprej umiti ali razkuiiti roke,

ali drugi pripomodek ter ohranjati razdaljo 1,5

s Sportne povriine in objekta vse osebne
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- Vadba se zakljudi 5 minut pred koncem termina. Uporabniki naj nemudoma zapusti.io

Sportno dvorano. Naslednji uporabniki lahko vstopijo v Sportno dvorano !ele, ko

uporabniki pred njimi zapusti.io iportni objekt.

- Za pripravo rekvizitov in odstranitev rekvizitov za vadbo skrbijo izkljuano prisotni

strokovni delavci oz. vodje skupin, ki si med vadbo veikrat razkuiijo roke.

- Strokovni delavci oz. vodje vadbenih skupin pospravijo skupne rekvizite in jih

razkuiijo z lastnim razkuiilom. Po koniani vadbi je potrebno razkuZiti tudi tla objekta

ter predmete, ki se jih pogosto dotika.

- V dvorano lahko v dasu vadbe vstopajo IZKUUCNO vadeii, trener in tehniani vodja

ekipe. Ogled vadbe s straniobiskovalcev, stariev ni dovoljen.

- Druienje in posedanje znotraj objekta pred in po vadbi ni dovoljeno.

- Upostevati je potrebno tudi vsa sploina priporodila pristojnih organov glede ukrepov

zmanjlevanja 5irjenja okuibe.

- Prosimo za striktno spo5tovanje pravil. Zavod STlP si pridrZuje pravico, da kriitelje

odstrani in prepove vadbo v balinarski dvorani.

zavod 5TlP Seiana

Aleks 5tolfa, direktor

Seiono, L9. 5. 2020
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