
Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie,

Na základe získaných informácií zo zasadnutia krízového štábu, ktoré sa budú aplikovať do Usmernenia 
Úradu verejného zdravotníctva v ďalšom období,  vydávam toto usmernenie:

V prvom rade vyzývam všetkých členov SNA a nohejbalistov, aby sami a tiež aj vo svojom okolí boli 
príkladom zodpovedného správania sa a zásadne dodržiavali nosenie rúšok, dodržiavali bezpečný 
sociálny odstup a dôkladne dbali na umývanie a dezinfekciu rúk. Všetky potrebné opatrenia, týkajúce sa 
nosenia rúšok nájdete na portal Úradu verejného zdravotníctva vydan dňa 29.9.2020.

Súčasne s potešením môžem informovať, že budeme môcť zatiaľ pokračovať v súťaži, akciách a 
tréningových hodinách pri striktnom dodržaní celkového poču max. 50 osôb/ hráči, realizačný tým a 
diváci/ na hromadnom podujatí.

K tomu realizovať následné opatrenia:

-vstup a pobyt v mieste hromadného športového podujatia (max do 50 osôb) umožniť len s prekrytými 
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

-vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

-hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. 
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

-zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného 
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

-ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 

-zákaz podávania rúk,

-pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia 
sa odporúča dodržiavanie rozostupov      2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej 
domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú 
činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z 
účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné 
dodržať,

-v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že 
medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel 
odporúčame v radoch alternovať,



-v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť 
sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

-v prípade hromadných podujatí športového charakteru nie je možné podávať občerstvenie,

-zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

-organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na 
hromadnom podujatí,

-podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

-v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor 
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.
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