
 
 

Radenci, 14.5.2020 
 

 
Skladno z odločitvami Vlade RS in objave Občine Radenci z dne 8.5.2020  o prenehanju 
veljavnosti preventivnih ukrepov, izdanih posebej za območje občine Radenci, ki jih je izdal 
župan Občine Radenci, se na odprtih javnih krajih dovoljujejo športno-rekreativne aktivnosti. Ker še 
vedno obstaja nevarnost okužbe z virusom SARS-2-CoV, smo dolžni vsi, tako zaposleni v Javnem 
zavodu ZTIŠ Radenci, kot tudi obiskovalci strogo in dosledno upoštevati higienska priporočila in 
pravila obnašanja na in ob javnih zunanjih športnih površinah. 
 

PRAVILA OBNAŠANJA NA  

ZUNANJIH ŠPORTNIH IGRIŠČIH 
 

1. Upoštevati je potrebno vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom. 

2. Uporabniki morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal. Upoštevajo naj higieno kihanja in 
kašljanja. Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali 
razkužene. Vsak naj ima pri sebi razkužilo in si pogosto razkužuje roke oz. če je mogoče naj si 
pogosto umiva roke. 

3. Igrala/orodja se naj razkužijo pred in po uporabi. 

4. V primeru brisanja potu z obraza naj si predhodno razkužijo roke in uporabijo čisto brisačo. 

5. Uporabniki naj zagotavljajo razdaljo vsaj 2 metra med osebami, ki niso iz istega gospodinjstva. 
Tudi morebitnim čakanjem na vstop na športno površino naj uporabniki vzdržujejo priporočeno 
razdaljo, po koncu uporabe pa naj se ne zadržujejo na športni površini. 

6. Po prihodu domov ali v šolo naj si temeljito umijejo roke. 

7. Za seboj naj obiskovalci in uporabniki ne puščajo smeti  – kar prinesejo, naj tudi odnesejo. 

8. Lepo prosimo vse, ki ste bolni ali imate simptome Covid-19, da preventivno ostanete doma in ne 
obiskujete zunanjih športnih površin. 

9. Ker je še vedno tudi obdobje alergij, naprošamo vse, da v primeru kašlja ali kihanja poskrbite za 
ustrezno higieno in uporabljene robčke odnašate s seboj in jih ne puščate na zunanjih površinah 
ali mečete v koše za smeti. 

10. Skupaj moramo poskrbeti za varnost vseh zaposlenih in obiskovalcev, na vseh nas pa je, da 
dosledno upoštevamo navodila in smo odgovorni do sebe in naše okolice.  

11. Strokovni delavci – učitelji, trenerji so zadolženi za dosledno spoštovanje in izvajanje vseh 
predpisanih varovalnih ukrepov svojih vadečih v času pred, med in po vadbi oz. odhodu iz 
športnega objekta. 

                                          ZTIŠ RADENCI 


