
 

 

 

PRIPOROČILA ZA TEKMOVALCE IN TRENERJE JADRANJA 

Z NAMENOM PREPREČEVANJA ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM SASR – CoV-2  

 

IZHODIŠČA 

V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih so izključili 
številne običajne povzročitelje pljučnic oz. respiratornih okužb in potrdili okužbo z novim 
koronavirusom. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa 
COVID-19. (1) 

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo ali nahodom, z vročino, s kašljem, z izgubo 
vonja in okusa, lahko z drisko in vnetjem oči in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja 
zraka. 

V lažji obliki bolezen poteka pri približno 80% okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20% 
zbolelih.(1) 

Natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske 
se ocenjuje na 2% - 4%. Večina umrlih je starejših in ima pridružene kronične bolezni srca, 
pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. (1) Umirajo pa tudi 
mlajše osebe, tako da nihče ni varen pred okužbo, pred težko potekajočo obliko bolezni ali 
celo smrtjo. Naša osebna in družbena odgornost je, da preprečimo širjenje virusa z 
upoštevanjem vseh priporočenih in določenih ukrepov.  

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s 
pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. (1) Za 
potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno testiranje z odvzemom 
nosno žrelnega brisa. Zato trenutno vsaka oseba, ki kaže znake okužbe dihal, velja za osebo, 
okuženo s koronavirusom, in se mora samoizolirati.  

Bolezen se širi s kapljično okužbo s kašljanjem, kihanjem ali govorjenjem na razdalji 1,5 ali več 
metra, ob športnih aktivnostih se virus lahko širi tudi dlje v okolico, poročajo celo o 10 do 20 
metrih pri najbolj intenzivni športni aktivnosti. Virus se širi tudi preko okuženih površin, na 
katerih se virus lahko zadržuje nekaj ur do nekaj dni.  

Prenašalci virusa so lahko tudi osebe brez znakov in simptomov bolezni.   



SPLOŠNA PRIPOROČILA - KAJ LAHKO NAREDIMO ZA PREPREČEVANJE OKUŽB?  

 

UPOŠTEVAJMO OSNOVNE HIGIENSKE UKREPE! 

 

Če imamo znake okužbe dihal, ostanemo doma in pokličemo osebnega ali dežurnega 
zdravnika za nadaljnja navodila. 

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo vsakič, ko pridemo v stik s površino, ki 
se je dotika več ljudi. Roke si umivamo vsaj 40 do 60 sekund po navodilih, ki so v prilogi. 

V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za 
roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno 
samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena 
čiščenju/razkuževanju kože.(1) 

Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.(1) 

Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi. Upoštevajmo varno razdaljo vsaj 2 metra. 

Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s 
papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava), navodila so v prilogi. 
Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter 
vodo.(1) 

Ko gremo izven doma v zaprte javne povšine, ustanove, trgovine itd. obvezno nosimo obrazno 
masko. Maska nas osebno ne zaščiti pred okužbo, ščiti pa druge osebe pred okužbo, če smo 
morebiti mi že nosilci virusa, pa še nimamo simptomov. Moja maska namreč ščiti tebe - tvoja 
maska ščiti mene. Navodila za uporabo maske so v video povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=f3zDz88SE-I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18JVICV-
yLpc-3DDt21X8-9two9p3JYCpqQFiFsFz6Rq-vgcGyN3tKgMs 

Masko si pravilno namestimo, zatesnimo in se je ne dotikamo z rokami. Po uporabi masko za 
enkratno uporabo zavržemo v odpadke tako, da jo pravilno odložimo v dve tesno zaprti 
plastični vrečki, ki jih po 72 urah odložimo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke. 
Pralne maske po vsakokratni uporabi operemo na temperaturi vsaj 60 stopinj in prelikamo.  

Upoštevamo pravila fizičnega ločevanja, kar pomeni, da se brez potrebe ne družimo z 
osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo na ustrezno medosebno razdaljo, v trgovino 
gremo čim manjkrat in takrat, ko ni veliko ljudi, kar največ poskusimo opraviti prek spletnih 
strani.(1) 

Če je mogoče, se odločimo za uporabo alternativnih metod nakupovanja, kot so spletna 
prodaja in dostava na varen način, pri čemer dostavljavec ne vstopa v naš dom in nam dostavi 
paket pred vhodna vrata.  

 



Poleg tega poskrbimo za higiensko ravnanje v gospodinjstvu, kar pomeni da: 

 Za čiščenje površin uporabljamo vodo in običajna čistilna sredstva. 
 Večkrat očistimo površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, mize, 

kuhinjski pult, nočne omarice, straniščno školjko, pipe umivalnikov, telefone, 
tipkovnice ipd.). 

 Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju si temeljito umijemo roke z milom 
ter vodo. 

 Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. Prostor prezračimo za pet do 
deset minut večkrat na dan. 

 Z embalažo živil in drugih izdelkov, ki jih prinesemo iz trgovine, ravnamo kot s 
potencialno onesnaženo. (1) 

Zavedati se moramo, da vsi sprejeti ukrepi le upočasnjujejo širjenje virusa, da pa njegovega 
širjenje ne moremo zaustaviti, zato bo tudi v naslednjih mesecih, ko se bo del ukrepov sprostil, 
potrebno upoštevati vse nujne higienske ukrepe in vzdrževati medosebno varnostno razdaljo.  

V tej situaciji do preklica s strani Vlade RS treningi v skupnih prostorih, kjer se lahko zbere 
več oseb, niso dovoljeni. Ravno tako brez utemeljenega razloga ni dovoljeno potovanje iz 
ene občine v drugo. 

 

PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE JADRALNIH TRENINGOV NA VODI ZA TEKMOVALCE ČLANSKIH 
JADRALNIH RAZREDOV 

1. Treninga se lahko udeležijo izključno popolnoma zdrave osebe. 
2. Ves čas spoštujmo vzdrževanje varnostne medosebne razdalje vsaj 2 metra.  

3. Ker pri intenzivnih športnih aktivnostih v direktni liniji zračnega toka za športnikom 
lahko ostane virus v  zraku tudi 10 ali več metrov, naj bo med trenerjem in 
tekmovalcem skladno s tem razdalja prilagojena, oziroma naj bo vsaj 2 metra 
medosebne razdalje ob tem, da nihče od njiju ni v neposrednem zračnem toku za 
osebo na zavetrni strani druge osebe. 

4. Tekmovalci trenutno ne morejo uporabljati slačilnic in skupnih prostorov jadralnih 
klubov in nacionalnega panožnega jadralnega centra. Tekmovalci, ki trenirajo na 
morju, naj zato prinesejo svojo opremo, se preoblečejo na prostem in uporabljajo 
izključno svoje rekvizite.  

5. Vsak jadralec zase pripravi svojo jadrnico. 
6. Vse površine, ki se jih dotika več oseb, morajo biti vmes ustrezno razkuževanje – glej 

povezavo https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-
izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval 

7. Tekmovalci naj prihajajo na odprti prostor za spust plovila posamično, že vnaprej 
oblečeni in po vnaprej določenih 15 minutnih razmikih.  

8. Na morju se jadra brez oznak – boj. 
9. Za tekmovalce in trenerje članskih razredov, ki bi morali za dostop od svojih bivališč do 

vstopnih mest za trening prehajati občinske meje, bo JZS izpolnila vloge za izdajo 
dovolilnic pri pristojnih štabih civilne zaščite. 



Priporočila se bodo redno dopolnjevala skladno z dopolnitvami in spremembami splošnih 
priporočil za preprečevanje okužbe z virusom SARS CoV – 02, izdanih pri pristojnih institucijah.  

Strokovni svet JZS bo s temi priporočili seznanil tekmovalce in trenerje članskih jadralnih 
razredov ter jih pozval k njihovemu doslednemu spoštovanju. Nespoštovanje ukrepov in 
priporočil je lako sankcionirano s strani pristojnih institucij, pri JZS pa tekmovalce in trenerje, 
ki priporočil ne bi upoštevali, obravnava disciplinska komisija. 

Glede na priporočeno varnostno medosebno razdaljo vsaj 2 metrov med tekmovalci so 
priporočila trenutno primerna le za izvajanje treninga z enosedi, medtem ko v sodelovanju z 
Olimpijskim komitejem Slovenije ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS 
intenzivno iščemo rešitev za primerno izvajanje treningov na dvosedih. 

 

PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE JADRALNIH TRENINGOV NA VODI ZA TEKMOVALCE 
MLADINSKIH JADRALNIH RAZREDOV BODO PRIPRAVLJENA NAKNADNO. 

 

 Ljubljana, dne 16.04.2020 

 

Priporočila sta pripravila Karmen Pahor, dr.med.,spec.spl.med in Vasilij Žbogar, predsednik 
Strovnega sveta JZS ob upoštevanju priporočil NIJZ  

VIRI : 

1. https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

 



 



 

 

 


