
 
 

 

 

 
 

Правила понашања и коришћења 
спортских објеката и спортских просторија 

Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије 
  
Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, начин и пут 
преношења вируса као и чињеницу да се приликом форсираних спортских активности, у 
окружење у већој мери ослобађају секрети и честице из респираторног тракта, успостављају се 
обавезна правила понашања и коришћења спортских објеката и спортских просторија Завода за 
спорт и медицину спорта Републике Србије. 
 
У том смислу обавезно је придржавање следећих мера: 

- рад и коришћење објеката организује се по унапред утврђеним распоредима; 
- окупљање корисника/вежбача врши се на улазу у објекте; 
- у објекте могу ући само корисници услуга/тренери, спортисти, вежбачи; 
- приликом уласка неопходно је извршити дезинфекцију обуће на улазу, на за то 

посебно обезбеђена места – дезобаријере; 
- неопходно је извршити дезинфекцију руку на за то посебно постављеним местима и 

обезбеђеним дезинфекционим средствима; 
- неопходно је имати обавезну заштитну опрему – маске, рукавице; 
- неопходно је придржавати се препоручене социјалне дистанце; 
- корисници услуга користе сопствену спортску опрему; 
- број корисника ограничен је како следи: 

хала Дом спортова – ниво 3 / 15 вежбача, 
теретана Дом спортова – ниво 3 / 5 вежбача, 
сала 2 Дом спортова – ниво 3/ 5 вежбача, 
сала 3 Дом спортова – ниво 1/ 10 вежбача, 
сала 4 Дом спортова – ниво 1 / 10 вежбача, 
затворени базен Дом спортова – ниво 1 / 12 пливача (2 пливача по једној пливачкој 
стази), 
Атлетски стадион Централна зона / 10 вежбача, 
Олимпијски базен Отворено пливалиште Кошутњак / 20 пливача; 

- употреба пратећих просторија (свлачионица, туш, тоалет) није дозвољена; 
- неопходно је придржавати се свих додатних посебних упутстава добијених од 

упослених представника Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије. 
 
У случају сумње да неко од вежбача има симптоме заразне болести COVID-19 (повишена 
температура, кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице корисника дужно је 
да без одлагања удаљи лице из спортског објекта/спортске просторије, са препоруком да се 
одмах јави надлежном дому здравља. 
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