
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SOKOLOVNE 

v súvislosti s  ohrozením verejného zdravia z  dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS.CoV-2 

Od pondelka 13. septembra 2021 bude okres Trenčín podľa 
aktuálnej mapy rizikovosti šírenia COVIDu, ktorú schválila vláda,  

 v I.stupni ohrozenia. Prevádzka Jednoty SOKOL Trenčín bude v 
režime OTP.  Režim OTP  znamená, že v interiéri môže cvičiť naraz 
maximálne 75 športovcov /očkovaní, testovaní, prekonali covid/.

Pokyny pre cvičencov.

 zákaz vstupu osobám s prejavmi akútneho respiračného ochorenia 
/horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie/,

 vstup povolený iba osobám OTP, tj. očkovaní, testovaní, ktorí 
prekonali COVID – vyhláška ÚVZSR č. 241 z 12.8.2021,

 vstup cvičencov do budovy povolený s prekrytými hornými dýchacími 
cestami respirátorom, 

 pri cvičení nemusí mať cvičenec respirátor,
 vstup cvičencov povolený bez sprievodu ďalšej osoby /necvičiacej/,
 pri vstupe do budovy použite dezinfekčný stojan na dezinfekciu rúk,
 pri vstupe do telocvične použite dezinfekčný prostriedok na 

dezinfekciu rúk,
 dodržujte zvýšenú osobnú hygienu,
 po ukončení cvičenia zabezpečte vyvetranie priestorov otvorením 

okien telocvične.

Hygienické opatrenia.

V čase šírenia ochorenia COVID-19 je kladený dôraz na zvýšenie 
hygienických opatrení.

Upratovanie.

 dôkladne vykonávať údržbu plôch telocviční,
 dôkladne vykonávať údržbu podlahy spoločných priestorov 

/chodba,WC,sprchy,šatne/, na dezinfekciu použiť dezinfekčné 
prostriedky s virucídnym účinkom,

 zvýšiť frekvenciu dezinfekcie dotykových plôch, ako sú kľučky, 
zábradlie, vypínače, vodovodné batérie a pod.,



 dôkladne umývať a minimálne raz denne dezinfikovať toalety 
a umývarku, 

 pravidelne dopĺňať na WC tekuté mydlo, papierové utierky a toaletný 
papier,  

 umývať a utierať cvičebné  náradie.

Vrátnica:

 zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, 
 dbať na vykonanie dezinfekcie rúk osobami vstupujúcimi do 

sokolovne,
 pri odchode z pracoviska skontrolovať uzatvorenie všetkých okien 

v budove,
 preložiť dezinfekčný stojan do vnútornej chodby.

Nájomníci.

 zákaz vstupu osobám s prejavmi akútneho respiračného ochorenia 
/horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie/,

 vstup povolený iba osobám OTP, tj. očkovaní, testovaní, ktorí 
prekonali COVID – vyhláška ÚVZSR č. 241 z 12.8.2021,

 vstup do budovy povolený s prekrytými hornými dýchacími cestami 
respirátorom, 

 pri cvičení nemusí mať cvičenec respirátor,
 pri vstupe do budovy použite dezinfekčný stojan na dezinfekciu rúk,
 dodržujte zvýšenú osobnú hygienu,
 dôkladne vykonávajte údržbu vnútorných prenajatých priestorov, 

vrátane dezinfekcie,
 pravidelne vetrajte prenajaté priestory. 

Trenčín, 13. septembra 2021 Ing. Držková Ľubica,v.r 
                       starostka


