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Pravila za uporabo javnih športnih površin in igrišč 
 

Koronavirus se najpogosteje prenaša z izločki iz dihal in z bakterijami na rokah. 
 

Roke so vedno onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 
razkuževanju. 

 
Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelje okužbe nase in na druge osebe ter na 

predmete, ki se jih dotikamo (npr. ograje, držaji, kljuke, denar, športni rekviziti). 
 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem 
ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost 

prevzeti vsak posameznik. 

 
 Osebe, ki uporabljajo javne športne površine in igrišča, morajo biti zdrave ‒ brez 

znakov okužbe dihal. 

 Ne dotikajte se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene. 

 Zagotavljajte razdaljo med osebami vsaj 2 metra, razen med člani skupnega 
gospodinjstva. 

 Poskusite omejiti dotikanje različnih predmetov in površin na le toliko, kot je nujno 
potrebno. 

 Ne izmenjujte si predmetov z drugimi ljudmi, če niso člani istega gospodinjstva. 

 Vsak naj ima pri sebi razkužilo in naj si pogosto razkužuje roke oz. če je mogoče, naj 
si jih pogosto umiva. 

 Po prihodu domov si vedno temeljito umijte roke. 

 Starejše osebe in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za 
težji potek bolezni morajo še posebej upoštevati preventivne ukrepe in se dodatno 
zaščititi skladno s priporočili NIJZ. 

 

Navodila so bila pripravljena skladno s smernicami NIJZ Higienska priporočila za uporabo 
športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za 
šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov (objavljeno: 21. 4. 
2020; 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_
splet.pdf). 
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