
 

 MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 1.219 din 22 septembrie 2020                  

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.634 din 23 septembrie 2020  

                                                                      ORDIN  

pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul 

în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru 

practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în 

bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive 

în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și 

aerobic  

 

     Văzând Referatul de aprobare al Direcției politici pentru sport din cadrul Ministerului 

Tineretului și Sportului nr. 3.232 din 16.09.2020,  

      luând în considerare prevederile art. 10 și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

       în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 

ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificările și completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și 

completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

 

          ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății emit următorul ordin:  

 

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în 

bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.  

Art. 2. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării 

sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.  

Art. 3. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea 

sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.  

Art. 4. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea 

activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.  

Art. 5. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea 

desfășurării activităților sportive în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5.  

Art. 6. — Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea 

desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.  



Art. 7. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. 8. — În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la 

competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.  

Art. 9. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenție și se constată, 

conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat 

din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor 

de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu 

prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 10. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 

tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 780/1.432/2020 pentru aprobarea 

regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în 

vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în 

aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele 

acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, 

sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea 
desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 757 din 19 august 2020, cu modificările și completările ulterioare.  
Art. 11. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

p. Ministrul tineretului și sportului,  

                                                 Ciprian Constantin Pasailă,  
                                                               secretar general  

                                                             Ministrul sănătății,  

                                                                 Nelu Tătaru 

 

 

 

                                                                                                                                    Anexa 1 

                                                              REGULAMENT  

                privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive 

  

A. Considerații generale  

1. Bazele sportive  

Baza sportivă reprezintă o amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații destinate 

activității de educație fizică și sport.  

2. Descrierea simptomelor și măsurilor generale privind COVID-19  

Toți membrii personalului bazelor sportive, precum și utilizatorii acestora trebuie să fie 

întotdeauna informați și atenți în ceea ce privește apariția simptomelor COVID-19. Informațiile 

generale despre COVID-19 și simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităților de 

sănătate publică (Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică).  



a) Simptomele includ:  

— cele mai comune semne: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, 

durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.;  

— rare: dureri de cap, greață, diaree.  

b) Măsuri generale de prevenție pentru a limita răspândirea COVID-19:  

— spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui 

dezinfectant pentru mâini, avizat/autorizat;  

— acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie 

și aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor;  

— evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;  

— folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide avizate/autorizate;  

— curățarea și dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor și echipamentelor sportive după 

fiecare utilizare;  

— dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în toate locațiile unde se organizează 

activități sportive.  

B. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească bazele sportive  

1. Bazele trebuie să fie împrejmuite.  

2. Fiecare punct de acces trebuie să fie păzit.  

3. Trebuie să se facă triajul observațional al participanților la activitatea sportivă și măsurarea 

temperaturii corporale la intrarea în baza sportivă: în cazul în care o persoană manifestă 

simptomele de COVID-19, nu i se va permite accesul în baza sportivă și i se va recomanda să 

contacteze medicul de familie. În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă 

termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în 

cauză va fi izolată de restul grupului și i se va recomanda să contacteze autoritățile sanitare.  

4. La accesul în bază, persoanele trebuie să fie înregistrate într-un tabel nominal, pentru a facilita 

ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2.  

5. Accesul este permis numai în funcție de capacitatea bazei, pentru a evita aglomerația: numărul 

maxim de utilizatori se va calcula în funcție de suprafața totală a spațiilor dedicate pregătirii 

fizice și sportive, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp.  

6. Accesul trebuie să se facă pe bază de programări prealabile, calculate în așa fel încât să se 

permită suficient timp între utilizatori pentru dezinfectarea spațiului.  

7. Accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis. Prin excepție, minorii pot avea ca 

însoțitor o singură persoană adultă, care să îi conducă la spațiul de antrenament.  

8. Accesul la vestiare se face cu respectarea distanței de siguranță. 

9. În grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mâinilor (apă, săpun) și 

dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat.  

10. Este permisă funcționarea automatelor de distribuire a alimentelor, a băuturilor răcoritoare și 

a cafelei, iar administratorul bazei sportive are obligația de a asigura dezinfectarea acestora în 

mod regulat, cu produse biocide avizate/autorizate.  



11. Consumul alimentelor se face doar în spații deschise, cu respectarea normelor de prevenire a 

răspândirii virusului SARS-CoV-2 în unitățile de alimentație publică, stabilite de Ministerul 

Sănătății și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.  

12. Elementele folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, 

recepția, podelele etc.) trebuie să fie dezinfectate periodic cu produse biocide avizate/autorizate 

în acest scop.  

13. Pentru spațiile de antrenament trebuie să existe substanțe dezinfectante pentru dezinfectarea 

mâinilor, materialelor și a echipamentului sportiv.  

14. Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și igienizare a mâinilor (apă, 

săpun, produse biocide avizate/autorizate) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare 

utilizare.  

15. Fiecare bază trebuie să aibă asigurată cel puțin o cameră suplimentară (spațiu de izolare), 

care să nu comunice cu celelalte spații definite, pentru cazul în care o persoană prezintă în timpul 

antrenamentului/al lucrului simptomatologie COVID-19. Utilitatea acesteia este aceea de a izola 

aceste persoane care prezintă simptome până la un consult de specialitate/evacuare.  

16. Dacă o bază sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile de mai sus, aceasta rămâne 

închisă.  

C. Condiții care trebuie îndeplinite de utilizatorii bazelor sportive  

1. Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Persoanele care 

prezintă unul sau mai multe dintre simptomele prezentate mai sus sau l-au prezentat în ultimele 

14 zile trebuie să anunțe direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și 

medicul de familie și să nu părăsească locuința până la stabilirea unui diagnostic.  

2. Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând 

toate măsurile de protecție dispuse de autorități.  

3. Măsuri de natură organizatorică:  

— Administratorul bazei sportive unde au loc activitățile sportive elaborează proceduri proprii 

prin care să asigure respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte sarcinile de lucru 

pentru personalul angajat.  

— Se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile guvernamentale privind măsurile 

pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19.  

— Se vor nominaliza, prin proceduri proprii, persoanele responsabile pentru respectarea 

numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați ai 

bazei sportive sau reprezentanți ai cluburilor utilizatoare.  

— Pentru protecția angajaților implicați în organizarea și desfășurarea activităților, precum și a 

personalului care administrează baza sportivă se vor elabora planuri de sănătate și securitate în 

muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului 

sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de 

securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.  



— Personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului 

stabilit și va purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 

(mască, mănuși).  

— Dispenserele cu produsele biocide avizate/autorizate pentru dezinfecția mâinilor și covorașele 

cu dezinfectant trebuie să fie amplasate la intrare și în alte zone accesibile.  

— Asigurarea unui număr adecvat de coșuri de gunoi închise cu capac acționat cu pedală, pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei.  

D. Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2  

În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie la o persoană aflată în baza sportivă 

se recomandă:  

a) izolarea imediată și organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu și contactarea 

medicului de familie;  

b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;  

c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se colectează individual, în saci 

impermeabili, imediat după finalizarea operațiunii de curățenie-dezinfecție. Încăperea în care 

respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.  

În cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este suspectă/confirmată 

cu COVID-19, se realizează operațiuni de dezinfecție a încăperilor respective, de către unități de 

dezinfecție, dezinsecție și deratizare autorizate. 

 

                                                                                                                                       Anexa 2 

                                                           REGULAMENT  

privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în 

aer liber  

 

A. Considerații generale  

1. Măsurile prevăzute mai jos descriu cadrul în care sportivii de performanță și amatorii pot 

practica activitatea sportivă în aer liber la nivel de pregătire și de competiție, în cazul sporturilor 

individuale.  

Regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, precum și regulile 

privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin.  

Este permisă practicarea tuturor sporturilor individuale în aer liber, cu asigurarea măsurilor de 

protecție sanitară a sportivilor, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună. 

De asemenea, este permisă pentru practicanții tuturor sporturilor pregătirea fizică generală în aer 

liber în regim individual, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună 

(stretching, elemente din școala alergării, exerciții de echilibru și orientare spațială din 

gimnastică, exerciții cu propria greutate, exerciții de tehnică și tactică individuală prin 



reprezentare mentală a adversarului sau a unei situații specifice de luptă/joc, execuția 

tehnică/tactică de tip box cu umbra, exersarea fără minge a tehnicilor de joc etc.).  

2. Activitățile sportive vor fi organizate în conformitate cu normele și regulamentele specifice 

ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situația creată de epidemia de COVID-19, cu 

condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.  

B. Reguli pentru desfășurarea activității de pregătire în cazul sporturilor individuale în aer 

liber  
1. Măsuri care precedă antrenamentului  

— Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Simptomele 

comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 sunt descrise în anexa nr. 1 la ordin. Persoanele care 

prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele două săptămâni 

trebuie să urmeze procedurile descrise de autoritățile sanitare și să nu părăsească locuința pentru 

a se antrena.  

— Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând 

toate măsurile de protecție dispuse de autorități.  

2. Condiții de antrenament  

— Pe tot parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o distanță de siguranță față de celelalte 

persoane care ar putea să fie prezente.  

— În cazul sportivilor de performanță, care sunt asistați de antrenor și alți specialiști, distanța de 

siguranță trebuie păstrată inclusiv în timpul ședințelor tehnice. În cazul în care medicul sportiv 

este prezent, el trebuie să poarte echipamentul de protecție pe tot parcursul interacțiunii directe 

cu sportivul.  

— Este interzisă eliminarea salivei în spațiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă 

sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-CoV-2.  

— Materialele și echipamentele sportive (de exemplu: bicicleta, racheta de tenis, arcul etc.) 

trebuie să fie folosite exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectate complet, înainte de a 

trece de la un sportiv la altul, cu produse biocide avizate/autorizate.  

3. Condiții după antrenament  

— Materialele sportive trebuie să fie dezinfectate cu atenție, după fiecare folosire, cu produse 

biocide avizate/autorizate.  

— Echipamentul folosit în timpul antrenamentului, după utilizare, trebuie colectat direct într-o 

pungă de plastic închisă ermetic, urmând ca după aceea să fie spălat/curățat la o temperatură de 

minimum 80ºC.  

— Tratamentul de refacere (fizioterapie, kinetoterapie) trebuie făcut cu respectarea precauțiilor: 

este de preferat să fie făcut doar de persoanele care au absolută nevoie. În orice moment, în afara 

personalului medical esențial, în zona de fizioterapie/kinetoterapie trebuie să fie prezentă o 

singură persoană. Personalul medical trebuie să fie dotat cu echipament de protecție personală.  

4. Condiții de cantonament  

Pentru desfășurarea în condiții de cantonament a antrenamentelor la sporturile individuale 

practicate în aer liber sunt aplicabile prevederile stabilite la lit. C din anexa nr. 3 la ordin.  



C. Reguli pentru desfășurarea competițiilor în cazul sporturilor individuale în aer liber  

1. Măsuri cu caracter general  

— 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 și pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiției  

— Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive 

asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor. 

— Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror 

prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui 

potențial risc de infectare  

— Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în 

muncă pe parcursul întregii competiții sportive.  

2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv  

a) În pregătirea evenimentului:  

— asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în 

organizarea competiției;  

— asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea 

în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;  

— atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative 

plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igiena respiratorie, practicarea 

responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;  

— la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea 

digitală a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari 

etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 

minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, acest fapt se raportează către medicul 

coordonator al competiției respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a 

direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București și a celorlalte autorități 

competente;  

— dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști) a personalului medical angajat, a 

personalului de curățenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în 

cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosință), a personalului de securitate și pază etc.;  

— asigurarea dezinfecției periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, 

mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu produse biocide avizate/autorizate în 

acest scop;  

— amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, precum 

și a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);  

— pentru uscarea mâinilor, se vor folosi șervețele de hârtie;  

— dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate.  

b) În timpul evenimentului:  



— interzicerea accesului spectatorilor la competiții pe perioada epidemiei de COVID-19;  

— toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei 

etc.) trebuie să fie supuși unui triaj observațional și trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o 

eventuală anchetă epidemiologică;  

— serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul competitorilor, trebuie să fie 

efectuat de către personal calificat;  

— asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în saci 

biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru dezinfecție”.  

3. Măsuri pentru participanții la eveniment  

a) Înainte de eveniment  

Toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să își monitorizeze starea de sănătate și 

să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena 

mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei 

respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, 

dacă există simptome specifice bolii.  

Sosirea participanților în locația unde va avea loc competiția sportivă trebuie să se facă astfel:  

— transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu 

autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți sau 

cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor, 

infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 

1.082/97/1.112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de 

alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 (anexa nr. 2 „Măsuri și reguli care se impun a fi 

implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane, transport rutier de 

mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu șofer și transport 

alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19”);  

— pentru transportul intraurban, este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina 

personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv;  

— este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a 

competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de 

infrastructura locației, este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a 

competiției; 

— în cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității unde 

locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de 

afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea 

contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în 

condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 

„Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare”).  

b) În timpul derulării și după derularea evenimentului  



— Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică 

folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu 

apă și alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea 

contactului fizic — strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului).  

c) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei  

— Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să 

respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de 

cel puțin 2 m.  

4. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19  

Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru 

cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice 

cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la 

competiție orice persoană care prezintă simptome până la un consult de 

specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical 

aflat la locul competiției și se informează obligatoriu direcția de sănătate publică județeană sau a 

municipiului București și serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o 

astfel de situație.  

5. Proceduri în eventualitatea apariției unui focar de infecție pe perioada competiției  

Organizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care se descoperă cel puțin un caz 

de infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice. 


