
 

 

 
  
 
 
 

 

 

SARS- CoV2 PROTOKOL NA OLIMPIC REGATI 24. IN 25. APRILA 2021 

 

Protokol ima status pravila v skladu s točko 1.4. Razpisa za prireditev Olimpic Regate 

 

Vsi tekmovalci in njihovi spremljevalni člani, ki se udeležujejo regate, ter drugo organizacijsko osebje, 

ki sodeluje pri izvedbi regate, se le te lahko udeležijo pod naslednjimi pogoji: 

- Če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo 

(test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur in velja do nedelje 25. 

aprila 2021 do 17.00 (48 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba 

prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do nedelje do 8:00). Potrdilo o negativnem 

testu se pošlje na elektronski naslov jk.olimpic@gmail do sobote 24. aprila 2021 do 09.00.  

- Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo: 

 dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka 
cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna 
najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 
21 dni, 

 dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni 
starejši od šest mesecev, ali 

 imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 
šest mesecev (predpisano potrdilo: https://www.gov.si/novice/2021-02-12-potrdilo-za-osebe-
ki-so-prebolele-covid-19/). Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu 
COVID-19 ni zadosten dokaz. 
 

- Imajo manjša temperaturo od 37°C (trenerji sporočijo naveden podatek za tekmovalce in 

spremljajoče osebje na elektronski naslov jk.olimpic@gmail do sobote 24. aprila 2021 do 09.00). 

- Tekmovalci in njihovi spremljevalci na regati se zavezujejo, da so seznanjeni z vsemi protokoli in 

predpisi povezanimi s preprečevanjem širjenja epidemije COVID-19 izdanimi s strani Slovenske 

vlade in drugih državnih institucij (kot npr. NIJZ) ter se v celoti ravnati v skladu z njimi ves čas 

regate. Enako velja za vse protokole izdane s strani organizatorja regate ali Jadralne zveze 

Slovenije, ki bodo objavljeni na spletni strani organizatorja regate ali na spletni strani info@jzs.si 
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Priporočila za preprečevanje širjenja okužb na SARS-CoV-2 na regati: 

- Tekmovalci in spremljajoče osebje na morju naj pridejo na regato že oblečeni v jadralno opremo. 

- Vsi udeleženci, tekmovalci, trenerji in podporno osebje morajo nositi zaščitno masko na način, da 

le ta pokriva nos in usta. 

- Maske se ne nosi le na morju v času regate. 

- Jadrnice se v Marini Izola na predviden mestu razporedijo tako, da je oddaljenosti med 

posameznimi plovili najmanj tri metre. 

- V času izhoda in na morje naj bo na spustu le ena jadrnica s tekmovalcem ter največ eno osebo, ki  

pomaga dati jadrnico v morje ravno tako pri prihodu z morja. 

- Trenerji si masko nadenejo tudi na morju, vsakič, ko se približajo drugi osebi na manj kot 2 metra. 

- Potrebno se je držati tudi vseh standardnih priporočil NIJZ, kot so upoštevanje medsebojne 

varnostne razdalje, higiene rok in higiene kašlja. 

- Sestanek s trenerji se  opravi  na prostem, ob striktnemu upoštevanju varnostne razdalje 2 m in 

nošenja mask. 

 

 

 

                                                             


