
	

	

 

 

 

 

 
 
 
Priporočila Nogometne zveze Slovenije klubom in obiskovalcem tekem 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
Ker v javnosti v zadnjih dneh kroži veliko informacij o koronavirusu (COVID-19) in so v Sloveniji 
na sporedu javni športni dogodki, razmere in ukrepi za zajezitev virusa pa se hitro spreminjajo, 
podajamo nekatera osnovna priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). NZS 
sicer podrobno spremlja situacijo, pred kakršnokoli odločitvijo o ustavitvi prvenstva pa se bomo 
najprej posvetovali s pristojnimi ustanovami v državi, se uskladili z ostalimi panožnimi zvezami 
in upoštevali priporočila NIJZ, kot ključno nacionalno kontaktno točko, ki izvaja stalne ocene 
tveganj za javno zdravje v Sloveniji. 
 
Pri preventivnih in specifičnih ukrepih (NIJZ) za preprečevanje okužbe s koronavirusom se tako 
naslanjamo na priporočila NIJZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 
 

• Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju 
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 

namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % alkohola. Razkužilo za roke je 
namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso 
namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

• Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom alI zakašljamo 
in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan. 

• Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust. 
• Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 
• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. 
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v 

katerih se zadržuje veliko število ljudi in poskrbimo za redno zračenje zaprtih 
prostorov. 

• Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto 
dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, 
pipe umivalnikov, ipd.). 

• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni 
potrebna. Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik 
z osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred širjenjem 
bolezni. 

 



	

	

 
 
 
 
 
 
Javne prireditve v osnovi predstavljajo tveganje za prenos okužb. Zato odsvetujemo obisk 
množičnih prireditev naslednjim skupinam oseb: 
 

• vsem, ki kažejo znake obolenja, 
• starejšim osebam in 
• kroničnim bolnikom, saj so zaradi svojega stanja bolj dovzetni za nalezljive bolezni. 

 
Organizatorje še posebej pozivamo, da morajo na prireditvah zagotoviti ustrezne higienske 
razmere (zagotovljena oskrba s pitno vodo, sanitarije za obiskovalce, prezračevanje zaprtih 
prostorov, odstranjevanje odpadkov). 
 
Ker se razmere hitro spreminjajo v vsakem primeru svetujemo, da spremljate aktualne 
informacije na spletni strani nijz.si oziroma na povezavi https://www.nijz.si/sl/koronavirus-
2019-ncov. 
 
Prijazen pozdrav, 
 
 
Martin Koželj 

 

 

 

 

Generalni sekretar 

Nogometna zveza Slovenije 


