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Verzija dokumenta: 2.5.2020
Glede na pozitivne izkušnje zagona golfa v Sloveniji v času epidemije od 20.4.2020 dalje, ko je Vlada RS
sprejela odloke, ki so omogočili zagon, se spremenijo določena priporočila GZS navedena v dokumentu iz
21.4.2020.
Izkušnje od 20.4.2020 so pokazale, da se igranje golfa na igriščih lahko zagotovi na varen način, v skladu z
upoštevanjem ukrepov za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, zato se spremenijo naslednja
priporočila GZS.
Priporočila veljajo do preklica ali spremembe.

1. Prostori za opremo na igrišču so izjemoma dostopni v primeru, da igrišče lahko zagotovi ustrezno
čiščenje in razkuževanje prostorov z upoštevanjem navodil iz dokumenta Priporočila za čiščenje in
razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19
(https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanovv-katerih-se-je-zadrzeval) ter stalno zračenje (naravno, če je mehansko: brez rekuperacije in
kroženja zraka). V nasprotnem primeru je dostop do prostorov za opremo onemogočen.
2. Vadišče za golf je lahko odprto, v kolikor igrišče lahko zagotovi povečano razdaljo med vadbenimi
mesti za individualno vadbo ter sprotno razkuževanje vadbene opreme (avtomati za žogice,
košarice za žogice, žogice).
3. Hkratni štarti posameznikov se lahko omogočijo v primeru, da se igralci držijo navodil NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. Upošteva se priporočena
razdalja 2m ali več. Za večjo varnost se lahko starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi
z večjim tveganjem za težji potek bolezni, dodatno zaščitijo tako, da igrajo le v krogu članov
gospodinjstva. Med posameznimi skupinami mora biti tudi na igrišču deset minutna oddaljenost.
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4. Igralci naj se dosledno držijo prihoda na igrišče 15 minut pred štartnim časov in se naj ne zbirajo
pred in po igri. Med igro naj vzdržujejo priporočen čas igranja in tako ohranjajo 10 minutno časovno
razliko med posameznimi skupinami. Prehitevanje skupin ni dovoljeno.
Izrecno izpostavljamo, da za vse udeležence, upravljavce igrišč in igralce, velja, da morajo upoštevati:
- vse ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom: https://www.nijz.si/sl/preprecevanjeokuzbe-z-virusom-sars-cov-2019,
- ukrepi naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu na golf igrišče, o upoštevanju le-teh naj
igralce seznanijo na recepciji golf igrišča,
- udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal,
- pogosto si umivajo ali razkužujejo roke,
- upoštevajo higieno kihanja, kašljanja,
- se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene,
- zagotavljajo razdaljo med osebami vsaj 2 metra.

Golf zveza Slovenije
Žiga Osterc
Predsednik
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