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ПЛАНИРАЊЕ - УБЛАЖАВАЊА И СМАЊЕЊА 

РИЗИКА 

у контексту ЦОВИД-19 пандемије 

 

Овај документ представља смернице за препознавање и управљање ризиком 

здравља код  стране ФИА признатих националних спортских органа, у контексту 

пандемије ЦОВИД-19.  

Ове ФИА смернице за повратак на мото спорт (спортске смернице) засноване 

су на доприносу релевантних стручњака из области јавног здравља.  

Иако су уложени сви напори да се осигура да се ове смернице заснивају на 

најбољим информацијама које су биле доступне у тренутку писања текста ( јун 

2020.), мора се признати да разумевање вируса ЦОВИД-19 и даље расте 

неконтролисано. Ове смернице су стога увек подложне одговарајућим 

прописима и препорукама које су издале надлежне Националне и Међународне 

здравствене власти.  

Ове смернице су првенствено дизајниране за употребу у организацији ауто - 

мото спортова који се одвијају у складу са одредбама Међународног спортског 

кодекса . 

Ове смернице су предвиђене да пруже смернице о тематским мерама којима се 

препоручује умањивање ризика за учеснике на таквим догађајима у контексту 

пандемије ЦОВИД 19. 

Садржај ових смерница није обавезујући и не представља правила ФИА-е или  

има обавезујућу регулаторну снагу. 

Пандемија ЦОВИД-19 резултирала је суспензијом међународног ауто - мото 

спорта. Ове смернице су развијене како би обухватале оквир који се заснива на 

проблемима и оперативне и медицинске мере које су специфичне за ауто - 

мото спорт, методологију праксе и смернице Светске здравствене организације 

(СЗО), како би помогли и усмерили наше кључне актере у успостављању 

сопствених захтева и стандарда за обезбеђивање и одржавање сигурног и 

здравог радног окружења за све који се баве спортом.  

 Ове смернице ће требати да се прилагоде тако да се уклапају у окружење 

ризика која се мења и посебно национални, регионални или локални закони који 

се примењују на јурисдикцију у оквиру које ће се спорт спроводити и са 

припадајућим јурисдикцијама које су укључене у транспортну и логистичку 

подршку за спорт. То ће неминовно значити да ће се покретање ауто - мото 
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спорта поново покренути у различитим фазама, у складу са опуштањем ових 

закона и прописа. Признато је да ће, услед сталних ограничења, неке 

дисциплине ауто - мото спорта по својој природи трпети дуже одлагања него 

друге.  

Важно је да примарна одговорност ће увек бити на локалном организатору како 

би се осигурало да се било који национални, регионални или локални закони, 

прописи, политика, смернице или савети које издају надлежни органи на 

територијама релевантним за догађај поштују у сваком тренутку. Ако ти закони, 

прописи, политика, смернице или савети супротни су у било ком погледу ових 

смерница, превладавају и морају се следити уместо смерница.  

Опште је познато да су активности на отвореном нижег подешавање ризика за 

пренос ЦОВИД 19. Имајући то у виду, важно је приметити следеће:  

а) Ауто - Мото спортске активности се изводе напољу и, у већини случајева, на 

локацијама са великим површинама;  

б) Ауто - Мото спорт није важан догађај. Догађаји се могу одвијати без 

гледалаца. Ово представља могућности за све кључне заинтересоване људе 

да примене практичне стратегије за сегрегацију различитих група људи како би 

се испоштовали различити ограничења која постоје.  

 

• ОДРЖАВАЊЕ СИГУРНОСТИ У МОТОРСПОРТУ  

Очекује се да ће за организацију масовног окупљања ауто - мото спортова у 

контексту пандемије ЦОВИД-19 бити потребно да сви актери изврше значајно 

прилагођавање традиционалним оперативним процедурама и процесима у 

циљу ублажавања ризика од преношења вируса. .Већина датих активности 

мораће да се измени у мањој или већој мери, како би се избегао или ублажио 

ризик од преноса ЦОВИД-19. Међутим, постоје аспекти аутомобилског спорта, 

који не могу и не смију бити угрожени, углавном активности које се односе на 

осигурање сигурности у контексту ауто-мото-спортских такмичења. Ништа у 

спровођењу акција избегавања или ублажавања у контексту ЦОВИД-19 не сме 

бити дозвољено да угрози способност лечења и спашавања на лицу места, 

пружање техничких и медицинских услуга,  превоз пацијената. 

 

• ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦОВИД-19 

ШТА ЈЕ КОРОНАВИРУС  ЦОВИД-19 

Коронавируси су велика породица вируса који могу изазвати болест код 

животиња или људи.  Познато је да неколико коронавируса узрокује 

респираторне инфекције, од обичне прехладе до тежих болести као што су 

Респираторни синдром Блиског Истока (МЕРС) и Тешки акутни респираторни 
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синдром (САРС). Најновија откривена коронавирусна болест коронавирусну 

болест ЦОВИД-19. 

ШТА СУ СИМПТОМИ ЦОВИД-19 ? 

Најчешћи симптоми ЦОВИД 19 су грозница ( повишена телесна температура ), 

сув кашаљ и умор. Остали симптоми који су мање уобичајени и могу утицати на 

неке пацијенте укључују и болове, назалну конгестију, главобољу, 

коњуктивитис, грлобољу, дијареју, губитак укуса или губитка укуса, осип на кожи 

или промену боје прстију или ножних прстију. Ови симптоми су обично благи и 

почињу постепено. Неки се заразе, али имају само врло благе 

симптоме. Већина људи (око 80%) опоравља се од болести без потребе за 

болничким лечењем. Отприлике 1 од сваких 5 особа које добију ЦОВИД-19 

постане озбиљно болесно и развије потешкоће с дисањем. Старији људи и они 

са основним медицинским проблемима попут високог крвног притиска, 

проблема са срцем и плућима, дијабетесом или раком , подложнији су 

инфекцији овим вирусом и углавном развијају тежу клиничку слику.  

Људи могу ухватити ЦОВИД-19 од других који имају вирус. Болест се 

превасходно шири од особе до особе малим капљицама из носа или уста, које 

се избацују када особа са ЦОВИД-19 кашље, кија или говори. Ове капљице су 

релативно тешке, не путују, а Аранд брзо тоне на земљу. Људи могу ухватити 

ЦОВИД-19 ако удишу ове капљице из зоне заражене вирусом. Те капљице могу 

слетети на предмете и површине око особе као што су столови, кваке и 

рукохвати. Људи се могу заразити додиром ових предмета или површина, а 

затим додиривањем очију, носа или уста.  

Заражена особа је особа која има позитиван ПЦР (лабораторијски) тест који 

потврђује присуство ЦОВИД-19. 

ПОТЕНЦИЈАЛНО ИНФЕКТИРАНА ОСОБА Потенцијално инфицирана особа је 

неко ко представља симптоме који сугеришу ЦОВИД-19 након блиског контакта 

са зараженом особом, али није потврђен као заражена особа због недостатка 

резултата испитивања.  

• ДРУШТВЕНО УДАЉЕЊЕ  

Социјално дистанцирање, које се назива и физичко дистанцирање, представља 

низ интервенција или мера предузетих ради спречавања ширења заразне 

болести одржавањем физичке удаљености између људи и смањењем броја 

пута када људи ступе у блиски контакт са сваким другим описаним горе -  тачна 

дефиниција социјалног дистанцирања може варирати између територија.  

Препоручује се да организатори ауто – спортског догађаја користе социјално 

дистанцирање, у складу с локалним упутствима и прописима у свим 

унутрашњим и спољним просторима, и онолико колико је практично могуће у 

оквиру ограничења сигурне радне праксе.  
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Удаљеност раздвајања 2 метра између појединаца предлажу се за 

дефинисање захтева социјалног дистанцирања. Сигнализацију ( штампане 

ознаке ) треба поставити на свим подручјима која описују очекивано понашање. 

У областима у којима сигурна радна пракса не дозвољава социјално 

дистанцирање ( унутар возила , унутар једне екипе , просторије , објекта …), 

опуштање ове мере требало би да буде јасно прописано, заједно са 

информацијама о било којој се алтернативи или додатним ублажавањем ради 

(попут употребе маски, наочара или рукавица). Кад год је то могуће, треба 

применити додатне практичне мере како би се ојачале и олакшале мере 

социјалног дистанцирања, попут стварања једносмерних система за пешаке у 

прометним зонама и обележавање предложеног раздвајања за социјално 

дистанцирање у областима у којима ће вероватно настајати редови чекања. 

 

• ХИГИЈЕНА РУКУ 

ХИГИЈЕНА РУКУ  Као што је раније описано у овом документу, ЦОВИД 19 се 

превасходно шири од особе до особе малим капљицама из носа или уста, које 

се избацују када особа са ЦОВИД 19 кашље, кине или говори. Ове капљице 

могу слетети на предмете и површине око особе, попут стабала, квака и 

рукохвата. Последично, инфекција се може догодити додиром ових предмета 

или површине, а потом преношењем вируса у тело додиривањем очију, носа 

или уста. Редовно и ефикасно прање руку је проверени механизам за 

ублажавање преноса вируса контактом са контаминиране. 

површине. Препоручује се да све заинтересоване стране промовишу употребу 

редовног и ефикасног прања руку као дела мера за ублажавање преноса 

вируса. У практичном смислу то ће значити, где је то могуће, пружање додатних 

средстава за прање - дезинфекцију руку и / или обезбеђивање ручне плочице-

убруса на бази алкохола за употребу у свим јавним и радним просторима. 

Предности учесталог прања руку, као и правилан поступак којег се треба 

придржавати требало би активно бити прописано у свим просторима догађаја. 

 

• РЕСПИРАТОРНА ЕТИКЕТА-ОЗНАКА 

Препоручује се да све заинтересоване стране промовишу добар респираторни 

етикет кроз употребу знакова ( брошура , постера , летака ) који објашњавају 

предности у свим просторима догађаја. Поред тога, обезбеђивање погодних, 

запечаћених, места за одлагање потенцијално контаминираног отпада треба 

сматрати делом инфраструктуре догађаја. 

 

• УПОТРЕБА МАСКИ И ЗАШТИТА ЗА ЛИЦЕ 

МЕДИЦИНСКА МАСКА ЗА ЛИЦЕ (позната и као хируршка или процедурална 

маска) је медицинско средство које покрива уста, нос и браду, чиме се 
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обезбеђује баријера која ограничава прелазак агенса између корисника и 

пацијента. Здравствени радници их користе да спрече да велике капљице 

дисајних путева и прскања дођу до уста и носа корисника и помажу да се смањи 

и / или контролише ширење великих респирацијских капљица од особе која 

носи маску на лицу. Медицинске маске су у складу са захтевима дефинисаним у 

Европском стандарду ЕН 14683: 2019 + АЦ: 2019. 

Од свих основних мера усвојених у свету за ублажавање преноса вируса, 

употреба заштитних маски и покривања лица ( усне и носне дупље ) у окружењу 

и заједници увелико варира између земаља. Како је истакнуто у информацијама 

СЗО, ово је тема наставка још увек нема закључка о ефикасности маски које се 

свакодневно носе не симптоматски људи. Научна заједница у потпуности 

прихвата овакав начин живота као једну од главних мера за спречавање 

преношења вируса и заштиту у популацији.  

 

• РЕГУЛАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРОВЕРЕ / ТЕСТИРАЊЕ 

РЕДОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРРЕГЛЕДИ / ТЕСТИРАЊЕ Рана идентификација 

заражених или потенцијално инфицираних људи како би се омогућило 

покретање одговарајуће карантенске или изолационе мере, од виталног је 

значаја за ублажавање ширења ЦОВИД-19. Из тог разлога релевантне 

смернице најбоље праксе сугершу спровођење честих, у већини случајева 

свакодневних, здравствених прегледа за све учеснике догађаја 

Препоручује се да организатори догађаја направе план здравственог прегледа  

( мерење телесне температуре свим актерима догађаја ) и систем њиховог 

догађања, а посебно се напомиње да то мора бити у складу са релевантним 

препорукама и законима Националне здравствене власти и политике заштите 

података. Као минимална мера, употреба алата за самопроцену може бити нпр. 

онлине упитник – анкета . Ово би требало да попуне сви учесници догађаја пре 

доласка на догађај. Такође се препоручује да се спроводи у честим 

интервалима (свака 24 сата) током догађаја. 

 

• ПРАЋЕЊЕ КОНАКТА 

Препоручује се организаторима догађаја да активно промовишу употребу било 

које технологије за праћење контакта или система који су надлежне локалне 

власти поставили међу свим учесницима догађаја. 

 

• ПРАВНЕ ОСНОВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВИШИХ МЕРА 

Чланови организације морају бити упућени са свим мерама које су државне 

институције и  Епидемиолошке службе одредиле, то објаве јавно и строго 

поштују. 
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За све личне податке који се обрађују побрините се да преузмете техничке и 

организационе мере да се то одржи. Ако одредите сервис провајдера за обраду 

података за вас, направите проверу њихове примерености и ставите тражене 

услове уговора. Ако сарађујете са другима да заједно доносе кључне одлуке о 

личном процесуирању, поново, проверите да су успостављени одговарајуц́и 

аранжмани за заједничке контроле. 

 

•  РАЗМАТРАЊЕ МАСОВНИХ ОКУПЉАЊА МОТО СПОРТА 

Различита упутства у даљем документу дају значајне информације о 

здравственим разматрањима за масовна окупљања. Следећи одељци ових 

смерница наглашавају и разрађују одређене теме које су сматране посебно 

релевантним у контексту ЦОВИД-19 и где би требало да буде интеграција са 

стандардним оперативним процедурама ауто - мото спортског догађаја. 

 

• ПРЕ ДОГАЂАЈА (ПЛАНИРАЊЕ) 

Препоручује се да организатор догађаја формира радну групу која ће 

надгледати све аспекте  ЦОВИД-19. Такође, предлаже се да организатор 

догађаја именује ЦОВИД-19 Радну Групу за кризне случајеве и одговарајућа 

овлашћења, као и оне који управљају тим активностима радне групе за 

ванредне ситуације ЦОВИД-19. Такође, захтева се да организатор формира 

адекватан медицински план који ће поделити са свим члановима организације. 

• ПЛАН СИГУРНОСТИ ДОГАЂАЈА 

Као и код свих такмичења у мото спорту, ефикасан план безбедности захтева 

оптималну припрему у раду да буде разумљиво за оне који морају да раде са 

документом. То би требало да покаже да је догађај  проценио потенцијалне 

ризике и испланирао како да те ризике сведе на минимум и покрене безбедан 

догађај.  

Укупни досије о безбедности догађаја треба да се састоји од следец́их главних 

елемената:  

• Сигурносни план, укључујуцћи : 

- Документација за управљање ризиком  

- Информације о етапи и безбедносне мапе  

- Информације и дијаграми о подешавању фазе / места  

- Планови за подручје гледалаца  

- Оперативни планови за све службенике 

- План управљања инцидентима (укључујући план главних инцидената и 

комуникација)  

- Књига безбедносних путева 
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• РАЗМАТРАЊА ЗА МЕДИЈЕ 

Препоручује се коришћење технологије и даљински рад, где је то могуће, од 

стране одговарајуће медијске групе ће се спровести и олакшати на лицу места 

са поштовањем свих мера безбедности. Такође, препоручује се свим 

члалновима Медије и фотографима да буду подељени у Групе и Подгрупе како 

би смањили контакт са свим осталим лицима. 

 

• РИЗИК МАСОВНОГ ОКУПЉАЊА 

Предлаже се да процес процене ризика буде представљен релевантним 

локалним властима на територији на којој се догађај планира одржати праћено 

табелом ПРОЦЕНА РИЗИКА представљено бојама. 

• ВЕЛИЧИНА ДОГАЂАЈА 

Препорука за све заинтересоване стране које су укључене у организацију и 

спровођење ауто спортског догађаја је да се процене њихове оперативне 

потребе и размене најприкладнијих ресурса потребних на лицу места ( број 

учесника , организација , просторије , потребна средства ) како би се постигао 

циљ смањења укупног присуства на догађају. 

 

• ФОРМАТ РАСПОРЕДА СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА 

Предлаже се да организатори догађаја индентификују тачке у распореду које 

може угрозити примену било које мере преноса вируса (и основне и масовно 

окупљање). Применом основне анализе ризика, те тачке треба избегавати, где 

је то практично и могуће, кроз измену спортског распореда и догађаја. Ако се то 

не сматра практичним или могућим, онда алтернатива мере ублажавања треба 

да се идентификују, јасно саопште и примене. 

 

• КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ГРУПА И ПОДГРУПА 

Препоручује се раздвајање чланова догађаја по групама и подгрупама како би 

се ризик што више смањио. Препоручује се возачима и свим члановима да 

користе маске или заштите за лице када год су у физичком контакту са другим 

особама како у својој тако и ван своје групе - подгрупе. 

• ПРИПРЕМА МЕСТА ЗА ДОГАЂАЈ 
- Смањивање броја сати потребних за припрему догађаја;  

- Смањење броја људи потребних за припрему догађаја; и  

- Смањивање проксималног рада. 
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• ИНФОРМАЦИЈЕ О КОЛЕКТИВНОМ СКУПУ 

 

Следеће имформације треба бити прикупљене од стране организатора: 

- Назив митинга 

- Организатор/ спонзор скупа 

- Контакт особе 

- Датум (почетак – крај) 

- Држава и град домаћин скупа 

- Процењен број учесника 

- Интернационали учесници 

- Тренутне забране путовања државе домаћина? 

- Тренутне мере забране државе домаћина које могу утицати на скуп? 

- Број учесника који долазе из земаља које су под утицајем ЦОВИД-19 у 

послењих 14 дана? 

- Процењен број учесника коју спадају у ризичну групу? 

- Да ли ће бити присутан председник државе/ предсеник владе/ или града 

(број)? 

- Да ли ће бити доданих скупова који захтевају масовоно окупљање? 

- Које су мере које ће бити предузете како би се смањио блиски контакт међу 

учесницима? 

- Које су мере које ће бити предузете како би се смањио број учесника и 

говорника? 

- Укратко, шта се види као највећи утицај последица овог скупа (финансијски, 

репутациони, операциони..)? 

- Било које друге информације о скупу које су релевантне за процену ризика? 

Овај документ мора бити одштампан у посебном формату и бити попуњен од 

стране организатора догађаја како би се имала што боља слика и смањио ризик 

од ширења вируса ЦОВИД-19. 
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• КЉУЧ ПЛАНИРАЊА ПРЕПОРУЧЕН ЗА МАСОВНО 

ОКУПЉАЊЕ У КОНТЕКСТУ ЦОВИД19 ВИРУСНЕ 

ИНФЕКЦИЈЕ 

 

Планирање би требало бити сачињено од три фазе: 

1. Фаза планирања 

2. Операциона фаза 

3. Фаза након завршеног скупа 

 

• ФАЗА ПЛАНИРАЊА 

Организатори догађаја морају сачинити детаљан план пре почетка самог скупа 

који представља све мере и процедуре сузбијања ризика од даљег ширења 

ЦОВИД-19 вируса. Све информације морају бити објављене и доступне 24 сата 

за све учеснике. Такође, сви планови морају бити усклађени са мерама владе 

државе у којој се догађај организује. План треба да садржи све оперативне 

фазе везане за смањење ризика, национални и глобални извештај тренутне 

ситуације пандемије, потенцијални ризик, медицинску помоћ као, све постојеће 

мере заштите свих учесника, као и мере које је национална влада изадала. 

 

• ОПРАЦИОНА ФАЗА 

Опреациона фаза мора садржати обавештење свих учесника догађаја о 

потенциалном ризику и мерама које су донете како би се смањио ризик ширења 

вируса ЦОВИД-19, обезеђење свих превентивних мера заштите, место на коме 

ће се спровести заражени и потенцијано заражени, којим начином ће они бити 

тестирани и на који начин ће им се пружити медицинска помоћ 

интернационалним и не-интернационалним учесницима. Такође, потебно је 

обезбедити медицинску болницу ( локалну здравствену установу која збрињава 

ЦОВИД19 инфициране ) у коју ће сви заражени бити транспортовани. Све 

операционе фазе морају бити у скаду мера донетих од стране националне 

владе. 

 

• ФАЗА НАКОН ЗАВРШЕНОГ СКУПА 

Потребно је организовати састанак чланова организације догађаја, сачинити 

медицински репорт и обавесити националне службе здравствене организације 

о потенцијалном ризику организованог догађаја. 
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• ПРЕПОРУКА ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ СКУПА 

Препоручује се да организатори догађаја обезбеде свим ученисима пакет који 

ће садржати следеће: 

-марамице за једнократку употребу и кесу у којој ће одлагати употебљени 

материјал 

- малу картицу на којој су кључне информације о ризику и мерама за сузбијање 

ризика 

- медицинску маску коју ће користити уколико су болесни 

- марамице за брисање руку на бази алкохола 

- чаше за воду за једократну употребу 

- заштитне рукавице 

- термометар 

- средство за дезинфекцију руку 

 

• ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ 

Ефикасни план безбедности треба да буде много више од само шематског 

дијаграма круга кола. Треба бити допуњен кључним карактеристикама, местом 

маршалних положаја, ватрогасних маршала и возила, медицинских тимови и 

возила, тимови за спашавање / уклањање возила, тимови за опоравак и возила, 

сигурносни аутомобил и друга средства и ресурси. 

 

• СПЕЦИФИЧНЕ ЦОВИД-19 ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСОБЉЕ 

ПОРЕД СТАЗЕ 

Смањење броја маршала додељених сваком маршалском месту путем поделе 

улоге и дужности омогућило би сигурније оперативно дистанцирање између 

шефа, маршала заставе и интервенција, оператора лакшег панела и било које 

друге посаде за опоравак у присуству. Употреба електронских светлосних 

панела, даљински управљаних црвено од Раце Цонтрол-а, може такође помоћи 

да се смањи број маршала потребних на појединачном маршалском месту, али 

присуство маршала за заставе остаје од суштинског значаја у случају да 

ситуација захтева додатне симултане сигнале. 

Удаљеност између узастопних маршала не сме прелазити 500м око круга. 
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Следеће особље на путу треба размотрити приликом прегледа плана 

безбедности догађаја, са минималним вредностима датим као пример 

 

 

• ЦОВИД-19 ПРАЋЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ 

Препоручује се да организатори одреде одређену особу или особе које су 

одговорне за праћење локалних (и глобалних) дневних извештаја о ситуацији 

ЦОВИД-19, укључујући најрелевантније и најсавременије извештаје, упутстава 

и упозорења из јавне здравствене организације (националне и међународне). 

 

• ПОВЕЗИВАЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ 

ОРГАНИЗАЦИЈОМ И СЕРВИСИМА ЗА ИНФЕКЦИЈСКО 

УПРАВЉАЊЕ 

Веома се препоручује да организатор било ког окупљања унутар моторних 

спортова повеже се уско са локалним здравственим, јавно здравственим и 

службама за контролу инфекције посебно што се тиче пандемије ЦОВИД-19. 

 

• ЦОВИД19 КОМУНИКАЦИЈА – дељење информација 

Организатор, и сви актери, масовног окупљања у мото спорту требали би да 

размотре најприкладније канале комуникације који ће се користити у свим 

фазама догађаја како би се осигурало достављање најрелевантније и 

благовремене информације које се односе на пандемију ЦОВИД-19 свих особа 

које су укључене у догађај. Обавештене информације треба да буду јасне, 

разумљиве и олакшати разумевање свих препоручених акција у вези са 

избегавањем и ублажавањем ризика од преноса. 

 

• ИНДЕТИФИКАЦИЈА ЗАРАЖЕНИХ ИЛИ ПОТЕНЦИЈАЛНО 

ЗАРАЖЕНИХ 

Сви учесници морају пријавити уколико им телесна температура прелази 37, 

редовно проверавају своје здравствено стање, перу руке водом, сапуном и 

алкохолом, држе дистанцу од 2 м, прекривају своје лице уклико кију и 

кашљу,користе заштитне рукавице , избегавају контакт са особама које су 

болесне, не деле свој пешкир, одећу и средсва личне хигијене, означе своје 

флашице за воду и искључиво их они користе, не додирују свој нос и уста, 

избегавају руковање и грљење. 
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Након идентификације потенцијално заражене особе или особа, било путем 

само-пријављивања симптома , сумње на инфицирање или откривањем 

позитивног резултата теста ЦОВИД-19, почетне акције које треба предузети би 

укључивала тренутни карантин и евентуалну накнадну изолацију особе (а) . 

Треба очекивати да ће бити потребна нека додатна инфраструктура за 

ублажавање преноса и додатног плана хитне медицинске помоћи у случају 

пријављивања заражене или потенцијално заражене особе. 

Требало би обезбедити одговарајуће опремљене просторе / јединице које би 

омогућило ефикасну изолацију потенцијалне особе (особа) до тренутка када 

могу били тестирани и / или пребачен у одговарајућу медицинску установу. 

• ЧИШЋЕЊЕ 

Опште је прихваћено да вирус ЦОВИД-19 може остати активан на површинама 

неки период. Студије су сугерисале да овај период може бити највише 2 дана 

на стаклу и 3-4 дана на пластици и нерђајућем челику; с једном студијом која 

открива да може остати активан до 7 дана. Циљ оваг процеса би требао бити 

да се осигура да се све додирне површине ефикасно очисте како би се 

уклониле, или смањиле потенцијалне везе ширења колико год је то могуће, 

ЦОВИД-19 вирус који може бити присутан на њима. Примећено је да чишћење 

пре догађаја треба да прати често и ефикасно током неког догађаја. 

 

• КАКО СЕ КОРИСТИ МЕДИЦИНСКО – ЕПИДЕМИОЛОШКА 

ЗАШТИТА  

Примените сигуран начин како би сте заштитили себе и смањили ризик ширења 

инфекције: 

- избегавајте додиривање лица када стављате маску 

- замените рукавице када су поцепане или инфициране 

- избегавајте додиривање било које површине на местима где има евентуално 

инфицираних особа 

- редовно одржавајте хигијену - перите руке 

- увек операте руке након сидања рукавица 

• Инструкције за облачење опреме 

- будите сигурни да је особа хидратизована 

- завежите косу назад 

- скините накит 

- проверите да ли је опрема одговарајуће величине 



СПОРТСКИ АУТО И КАРТИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ЕЛАБОРАТ И СМЕРНИЦЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АУТО – КАРТИНГ ДЕШАВАЊА 

 УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ВИРУСА Page 14 

 

Коју год опрему да стављате на себе обратите пажњу да то урадите ван 

собе у којој се налази пацијент – евентуално инфицирана особа . 

ОПРЕИТЕ РУКЕ И ЛИЦЕ ПРЕ НЕГО ШТО ПОЧНЕТЕ СА УПОТРЕБОМ 

ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ( ЗАШТИТНА МАСКА , РУКАВИЦЕ , СКАФАНДЕР  ) 

 

1. Облачење скафандера дугих рукава – везује се око врата и везицама 

око струка. 

2. Маска – Маска мора бити медицински тестирана за коришћење. 

Позиционирајте горње трачице изнад васе главе, изнад ушију, и доње трачице 

одмах изнад врата. Побрините се да маска додирује ваше образе. Са обе руке 

притисните маску у пределу носа док не маска не добије облик вашег лица. Ако 

маска не може добити овакав облик  НЕ КОРИСТИТЕ ЈЕ ! 

ПРОВЕРИТЕ УПУТСТВА: Постоји више врсти маски, зато пре него што 

поставити маску или било коју другу медицинску заштиту проверите упутства 

која је налазе на паковању. 

 

3. ЗАШТИТА ОЧИЈУ: Ставите преко вашег лица и очију и подесите тако да 

вам одговара.  

 

4. РУКАВИЦЕ: Проверите да ли вам одговора величина и да ли је мажетна 

прекривена. 

 

• СКИДАЊЕ ЗАШТИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 

 

Заштитна опрема треба бити скинута на тај начин да се минимализује 

потенцијално ширење инфекције. Осим уколико није одређена изолација 

просторије у којој се налазите, у том случају се извршава систематско скидање 

заштитне опреме пре изласка из просторије; редом: рукавице, скафандер, па 

затим заштита за очију. 

Маска се увек скида изван просторије у којој се налази пацијент или евентуално 

инфицирани. 

Где је то могуће, скидање опреме би било пожељно да буде надгледано од 

стране две особе на размаку од 2м удаљености ради сигурности од преношења 

инфекције. 

Маска се скида у ходнику, ако не постоје услови за то маску скините у простору 

где сте сигурни да не постоји могућност ширења инфекције. 
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Сва заштитна опрема мора бити бачена на место које је специфично одређено 

за одлагање коришћене заштитне опреме. 

 

• РЕДОСЛЕД КОЈИМ СЕ СКИДА ЗАШТИТНА МЕДИЦИНСКА 

ОПРЕМА 

1. РУКАВИЦЕ – спољни део рукавица је контаминиран 

Прво: ухватити спољни део рукавице са супротном руком и извући. Задржите 

ову рукавицу са руком на којој имате рукавицу. 

Затим: кажипрст руке на којој немате рукавицу ставите испод рукавице на 

чланку. Овим прстом извући рукавицу преко рукавице која се налази у руци и 

баците. 

Оперите руке алкохолом. 

2. СКАФАНДЕР – предњи део скафандера и рукави су контамидирани 

- прво одвежите везице на врату, затим на струку 

- спустите скафандер доле држећи га даље од врата и рамена, додиривајући 

само унутршњост сафандера користећи скидајуће покрете захтева се јер је 

спољашљост скафандера контаминирана. 

- Преврните скафандер од споља ка унутра, умотајте га у пакет и баците га у 

корпу за ђубре. 

3. ЗАШТИТА ЗА ОЧИ ( ИЛИ ВИЗИР ) – контамиран је са спољне стране 

Да би сте скинули, користите обе руке којима ћете држати трачице којима ћете 

гурнути маску од позади ка напред и затим бацити. 

4. МАСКА – Маску скидајте у ходнику или на сигурном месту уколико ходник 

не постоји 

НЕ ДОДИРУЈТЕ МАСКУ СА СПОЉНЕ СТРАНЕ. СПОЉНА СТРАНА МАСКЕ ЈЕ 

КОНТАМИНИРАНА 

-нагните се благо напред 

- дохватите задњи део васе главе и са обе руке дохватите доњу тракицу и 

подигните је до горње трачице 

- пребаците обе трачице преко ваше главе 

- пустите да маска падне даље од вашег лица и затим баците у корпу за ђубре 
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5. ОПЕРИТЕ РУКЕ ВОДОМ И САПУНОМ 

 

 

 

 

• ВЕРИФИКАЦИЈА ТАКМИЧАРА , ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 

ВОЗИЛА , МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД И МЕД. 

ВЕРИФИКАЦИЈА  

У зависности од броја учесника и доступности прихватљивог простора за 

смештај таквог дела организације такмичења (нпр. соба одговарајуће величине 

или на отвореном) , максимално кориговати број присутних чланова . Користити 

горе наведену методу група – подгрупа са максималним прописаним бројем 

особа на једном месту који износи до 5 особа . 

 Пре , у току и после наведеног дела такмичења ( верификација , 

тех.прелед и мед. верификација ) обавезно држање социјално – безбедне 

прописане дистанце од два метра , укључујући и ношење заштитне 

епидемиолошке опреме ( маске и рукавице ) . 
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• САСТАНАК ТАКМИЧАРА , СУДИЈА , УЧЕСНИКА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УПРВЕ ТАКМИЧЕЊА 

БРИФИНГ  

Менаџери тимова и брифинг за возаче важан су део догађаја. Они се воде 

одвојено или заједно, у зависности од одређеног првенства или серије. Такође 

могу бити потребни додатни савети у зависности од околности. У зависности од 

броја учесника и доступности прихватљивог простора за смештај таквих 

брифинга (нпр. соба одговарајуће величине или на отвореном) . Ако то није 

могуће, менаџери тимова  ,возачи ,  судије и чланови организације требало би 

да  користе методу електронским средствима . Документи са брифингом требају 

се проследити и потврдити електронским путем пре било каквог обавештавања.  

Пре , у току и после наведеног дела такмичења ( бригинга ) обавезно 

држање социјално – безбедне прописане дистанце од два метра , 

укључујући и ношење заштитне епидемиолошке опреме ( маске и 

рукавице ) . 

 

• КОНТРОЛА - СОБА ЗА КОМАНДЕ  

Оперативне функције тркачке контроле су кључне за сигурно и ефикасно 

управљање било којом ауто - мото спортском активношћу. У складу са 

упутствима која су дата о смањењу волонтера и службеника, функције у 

контроли трке такође би требало преиспитати како би се обезбедило да су само 

оне битне за рад активности на стази присутне на равномерном нивоу. Кад год 

је то могуће, одговарајућа физичка прописана дистанца од два метра ( 4 м2 по 

особи ).  Потребно је предвидети одредбе о дистанцирању на распоред 

седења. 

За све учеснике у командној соби обавезно коришћење заштитне 

епидемиолошке опреме ( маске и рукавице ) . 

• САСТАНЦИ КОМИСИЈА (  ТЕХНИЧКА , СПОРТСКА ... )  

Службени састанци требало би да се наставе и даље; њих треба свести 

само на суштинске активности. У складу са упутствима која су дата о 

смањењу волонтера и службеника, функције у контроли трке такође би 

требало преиспитати како би се обезбедило да су само оне битне за рад 

активности на стази присутне на равномерном нивоу. Кад год је то могуће, 

одговарајућа физичка прописана дистанца од два метра ( 4 м2 по особи ).  

Потребно је предвидети одредбе о дистанцирању на распоред седења. 

За све учеснике у командној соби обавезно коришћење заштитне 

епидемиолошке опреме ( маске и рукавице ) . 

 



СПОРТСКИ АУТО И КАРТИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ 
ЕЛАБОРАТ И СМЕРНИЦЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АУТО – КАРТИНГ ДЕШАВАЊА 

 УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ВИРУСА Page 18 

 

• СЕРВИСНО ПАРКИШТЕ  - ТИМОВИ 

 

ГРУП - СЕПАРАЦИЈА У мото спорту уобичајено је да заинтересоване стране 

шаљу мање-средње велике групе особља на догађај, а не појединце. Поред 

тога, у поређењу са многим спортовима, број дискретних група заинтересованих 

страна на лицу места обично је већи због броја представљених тимова.  Ове 

групе ће вероватно блиско сарађивати пре догађаја у њиховој матичној 

локацији, путоваће заједно и радиће у непосредној близини једних у току 

догађаја. Стратегија раздвајања групе је мера ублажавања која се признаје  

унутар одређених група. Тамо где интеракције између група не могу да се 

избегну, без непотребног угрожавања сигурности, усклађивање прописа са 

способношћу такмичара да се такмичи у неком догађају, требало би поштовати 

социјална дистанцирања или користити додатну личну заштитну опрему за 

ублажавање преношења вируса. У практичном смислу, усвајање стратегије 

раздвајања групе имаће импликације на логистику путовања и смештаја за 

сваку групу учесника. . Одговарајуће друштвено дистанцирањеи мере заштите 

би требало да се одржавају у свим областима такмичења и између такмичара у 

сервисима, доливању горива, прегрупирању, старту етапе, финишенд етапе 

Парк Ферме. Такмичари би требали стално бити у близини или поред свог 

аутомобила, са повећаним физичким раздвајањем између возила. Признато је 

да се ово мора постићи истовремено и обезбеђивањем сигурног радног 

окружења за особље које ће служити аутомобилима такмичења и атрактивним и 

привлачним простором за гледаоце. Како би се олакшало социјално 

одступање, сматра се да је неопходно да се обезбеди адекватан размак између 

тимских подручја и да се унутар сервисног парка обезбеди одговарајуће 

управљање пешачким стазама (нпр. с једносмерним системима) између 

тимских подручја и заједничких објеката. 

Посебне напомене више особа за које се очекује да ће управљати једним 

возилом ради обављања службених дужности посаде током дужег временског 

ограничења догађаја, треба сматрати одређеном подскупином, са дефинисаним 

критеријумима за улазак и излазак за ову подгрупу 

 

ПРИПРЕМА МЕСТА Смањење потребне инфраструктуре Ако је то могуће, 

заинтересоване стране треба да идентификују сваку инфраструктуру која би 

могла да буде изостављена из догађаја, јер то може умањити ризик преноса:  

Неконтролисана подручја гледалаца Као што је наведено у уводу, ове смернице 

претпостављају одсуство гледалаца на догађају. Међутим, на неким локацијама 

догађаја биће места стазе или стаза на којима гледаоци неконтролисано, 

тј такмичење пролази кроз јавно доступну земљу и да након дужег периода 

изолације који су многи доживели, сваки спортски догађај може привући веће 

интересовање гледаоца него иначе. Поред било каквих стандардних акција које 

организатори догађаја могу да спроведу у погледу надзора гледалаца у јавно 
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доступним / неконтролисаним областима, предлаже се да се размотри 

преписивање о догађајима, коришћењем неких канала друштвених медија и 

оглашавања, како би се активно обесхрабрило присуство у тим областима због 

контекст ЦОВИД19. Као додатна мера могла би се применити сигнализација ( 

горе наведена )  у овим подручјима која подсјећа људе на основне мере 

ублажавања вируса. Препоручује се да се ограничи број постављених посада 

за ограничавање укрштања приликом припреме или разбијања подручја за 

гледање.  

Све горе наведене мере и прописе у организацији једног ауто мото такмичења , 

организатор је дужан да поштује. Свако не поштовање мера и регулатива 

прописаних уредбама и законима Владе републике Србије како појединца тако 

и самог организатора, и  не поштовање прописаних  Епидемиолошких мера у 

обавези је да санкционише на законом прописани начин. Пропис , обавезе и 

мере су прописане законом објављеном у Службеном гласнику Републике 

Србије  од 16.јула2020. године ( у садржају овог текста страна 20. наведене су 

тачке које се тичу ).  
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*Службени гласник РС, број 94/2020 

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 
30/18 – др. закон), 

Влада доноси 

УРЕДБУ 

о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

"Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 
100 од 16. јула 2020. 

Члан 1. 

Овом уредбом одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести 
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и 
средства за спровођење тих мера. 

Члан 2. 

Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка на 
јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања 
ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају 
међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у 
истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице. 

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати 
растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, 
апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је 
обавезно. 

Члан 9б 

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које 
крши меру обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном 
простору, прописану овом уредбом или актима Владе донетим на основу ове уредбе. 

*Службени гласник РС, број 94/2020 


