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Comunicat de presă
Precizări legislative pentru limitarea răspândirii COVID-19 în cadrul
activităților sportive
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 30 mai 2020 a fost
publicat Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului/Ministerul
Sănătății nr. 601/971 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile
necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate
în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a
activităților de pregătire sportivă în spatii închise, în bazine acoperite sau
aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță
și/sau legitimați. Ordinul cuprinde trei anexe cu măsuri specifice care
trebuie aplicate în vederea reluării competițiilor sportive desfășurate în aer
liber (Anexa 1), activității de natație desfășurate în bazine acoperite și în
aer liber (Anexa 2), activităților de pregătire fizică organizate în spatii
închise (Anexa 3).
Anexa 1 cuprinde măsuri cu caracter general aplicabile sporturilor
individuale în aer liber:
” -Reluarea competiției în cazul sporturilor individuale practicate în aer
liber nu se poate face înainte ca sportivii să treacă prin perioada de
antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de efort şi pentru
prevenirea accidentărilor grave în timpul competiției.
- Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea
unei competiții sportive va asigura o persoană de contact responsabilă cu
organizarea şi coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.

- Vor participa la organizarea și desfășurarea competițiilor doar
persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât
posibil numărul celor care sunt expuşi unui potențial risc de infectare.
- Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea
sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.
Sunt prevăzute măsurile ce trebuie luate de organizatorii și
participanții la evenimentul sportiv - înainte, în timpul și după desfășurarea
acestuia.
Conform Anexei 2, la reluarea activității de natație în bazinele acoperite şi
în aer liber ”este obligatorie purtarea măștii (medicale/nonmedicale), care
pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
Sportivii vor trebui să păstreze masca doar până la accesul în bazin” și
trebuie menținută o distanță fizică de minim 2 m între oricare două
persoane și asigurarea unui spațiu de cel puțin 7 mp/persoană. Sunt
prevăzute norme specifice pentru curățarea și dezinfectarea bazinelor;
condiții de folosire a bazinelor și vestiarelor, măsuri pentru desfășurarea
competițiilor.
Activitățile de pregătire fizică organizate în spații închise de către sportivi
(Anexa 3) trebuie desfășurate în condițiile respectării unor măsuri
specifice referitoare la pregătirea sportivă, accesul în centrul de pregătire,
perioada antrenamentului și perioada de după antrenament.
De exemplu, antrenamentul sportivilor în spatii închise implică
următoarele:
”- Sportivii vor fi instruiți să își spele mâinile înainte şi după terminarea
antrenamentului.
- În cazul în care sala este prevăzută cu aparate sportive, se va evita
utilizarea acestora în regim de circuit şi se va încuraja utilizarea unui
singur tip de aparat în cadrul aceleiași sesiuni de antrenament.
- Se delimitează spațiile de exerciții, cu menținerea distanței fizice de
minimum 1,5 m între oricare două persoane și asigurarea unui spațiu de
minimum 7 m2/persoană. Se va asigura aceeași distanta inclusiv între
sportiv și personalul tehnic (antrenor, medic etc.).

- Se limitează durata antrenamentelor, astfel încât să se poată stabili un
orar clar pentru dezinfecția și aerisirea riguroasă a sălii.
- Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte și după fiecare utilizator.
- Cu excepția perioadei de desfășurare a activităților fizice intense,
purtarea măștii este obligatorie pe toată durata prezentei în sală.”.
DSP Bihor a postat pe situl propriu actul normativ menționat (Ordinul
comun MTS/MS nr. 601/971 din 2020 poate fi accesat la adresa:
http://www.dspbihor.gov.ro/legislatie/Ordin%20MTS_MS%20nr.%20601
_971%20din%202020.pdf.) în scopul informării și aplicării corecte de
către toate persoanele fizice și juridice a prevederilor pentru prevenirea
răspândirii COVID-19.
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