
 

 

 
  
 
 
 

 

SARS- CoV2 PROTOKOL NA OLIMPIC REGATI 29. IN 30. MAJ 2021 

 

Protokol ima status pravila v skladu s točko 1.4. Razpisa za prireditev ZLATO SIDRO 2021 

 

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 72 ur in velja do nedelje 30. maja 2021 do 

17.00 (72 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v četrtek 

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 29. maja 2021 do 09.00.  

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

 pozitiven rezultat testa PCR, ki ni starejši od 8 mesecev in so se cepili z enim od cepiv, pri čemer za 
cepiva Pfizer in Moderna zadostuje en odmerek, potrdilo pa velja z dnem cepljenja. Osebe (uradne 
osebe, člani ekip ali gledalci) morajo posedovati obe potrdili. Za ostale prebolevnike (ki niso cepljeni), pa 
še vedno velja potrdilo, ki ni starejše od 6 mesecev. 

 Še vedno veljajo ostale izjeme glede testiranj, ki niso potrebne za osebe, če imajo: 
1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa  HAG, če je izdano v državah članicah Evropske 

unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 

federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, 

 2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi 

drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 

in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,  

3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: 

– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, 
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag 

najmanj 14 dni, 
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 

dni, 
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 

Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, 
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali 
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 

  

4. dokazila iz 2. točke tega odstavka in so se v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega 

rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepili z enim od cepiv iz prejšnje točke, pri 

čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje prejšnje točke zadostuje en odmerek. Zaščita se 

vzpostavi z dnem cepljenja. 
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- 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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