На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) и члана 6. Одлуке о образовању
Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 70/20),
Штаб за ванредне ситуације града Зајечара je на седници одржаној 04.01.2021.
године, донео
ЗАКЉУЧАК
I ДОЗВОЉАВА СЕ организовање тренинга у спортској хали на Краљевици.
Спортска хала на Краљевици тренинге може организовати сваког дана у
периоду од 08.00 до 20,00 часова.
Спортисти се при доласку, одласку и током тренинга морају придржавати
следећих мера:
- спортиста на тренинг мора да долази и одлази сам,
- при доласку на тренинг и одласку са тренинга спортиста је дужан да се придржава
свих мера социјалног дистанцирања као мера превенције у РС ради спречавања
ширења вируса Covid 19,
- коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су свлачионице, туш кабине
и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења
изврши дезинфекција те просторије,
- спортисти морају користити своја лична средства за хигијену (сапуне, пешкире и
др.)
- при остављању ствари, спортиста је дужан да их остави у својој засебној торби која
је затворена,
- током тренинга спортиста мора да користи само своју боцу за воду – спортско пиће
– протеин и не сме је делити ни са ким другим (исто се односи и на храну коју
евентуално користи током тренинга).
Организатори тренинга у сарадњи са руководством спортског објекта морају да
обезбеде следеће услове, односно да предузму следеће мере:
- при доласку на тренинг, организатор тренинга је дужан да прикупи информације од
сваког спортисте, тренера, осталог техничког и другог особља који учествују у
реализацији тренинга на било који начин, а које се тичу тога да ли лице има било
који симптом који може указати на инфекцију вируса Covid 19, те уколико постоји
било који симптом спортиста се удаљава са тренинга и упућује лекару,
- при доласку на тренинг свим спортистима, тренерима, осталом техничком и другом
особљу мери се телесна температура а свако ко има повишену телесну температуру
удаљава се са тренинга и упућује лекару,
- уколико се појави било који симптом који указује на Covid 19 инфекцију било ког
лица које присуствује тренингу, тренинг се прекида, особа са симптомима се упућује
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лекару, док се све остале особе подвргавају тестирању на присуство вируса Covid 19
и остају у изолацији док не добију резултате тестирања,
- организатор тренинга је дужан да обезбеди посебну корпу у коју се бацају сва
потрошена пластична и друга амбалажа као и папирне марамице-убруси и чији
садржај се, након тренинга, ставља у посебно затворену пластичну кесу која се
потом одлаже као комунални отпад,
- у спортском обејекту морају бити постављена средства за дезинфекцију руку и
дезобаријера,
- пре почетка и након завршетка тренинга организатор тренинга је дужан да
дезинфикује део спортског објекта који се користи за тренинг,
- пре и након сваког тренинга све лопте, као и други спортски реквизити који се
користе на тренингу, морају се дезинфиковати,
- организатори тренинга у сарадњи са руководством спортског објекта су дужни да
обезбеде да временски размак у распореду између 2 тренинга буде минимално 30
минута,
- све затворене просторије које користе спортисти, тренери, техничко или друго
особље морају бити редовно проветраване природним путем, отварањем врата и
прозора, а уколико временске прилике дозвољавају прозори могу бити стално
отворени како би се обезбедила природна вентилација.
II Овај закључак ступа на снагу одмах по доношењу.
IIIЗа време важења овог Закључка не примењују се одредбе Наредбе Штаба
за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 63/20) и
Закључка Штаба за ванредне ситуације (Сл.лист града Зајечара, бр.74/20) а које се
односе на организовање тренинга у спортској хали на Краљевици.
IV Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара
www.zajecar.info и у „Службеном листу Града Зајечара“.
II број: 87- 1/2021
У Зајечару, 04.01.2021. године
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
КОМАНДАНТ
Бошко Ничић, с.р.
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