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Usmernenie SSS
pre klasické turnaje v čase mimoriadnej situácie

Slovenský spolok SCRABBLE ako riadiaci orgán súťaží v SCRABBLE, vydáva v
náväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/5274/2020 z
25.6.2020 toto usmernenie pre organizáciu turnajov SCRABBLE v klasickej - t.j.
stolovej – forme (hromadné podujatia v zmysle predmetného opatrenia):

Organizátor turnaja
Organizátor turnaja, v súčinnosti s prevádzkou, v ktorej sa turnaj uskutočňuje, zabezpečí splnenie nasledovných povinností:
 vstup a pobyt v mieste turnaja umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov virucídnym prostriedkom,
 hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 perá prideliť na začiatku každému účastníkovi vlastné, nenechávať voľne dostupnú krabicu
s perami ako zvyčajne
 zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk (alebo rukavice),
 zaistiť dezinfekciu na všetkých hracích a organizačných stoloch (minimálne jednu na každý
stôl, ideálne jednu na každého hráča)
 zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná
zostať v domácej izolácii,
 zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 zákaz podávania rúk,
 zabezpečiť maximálne možné rozostupy medzi stolmi
 zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na turnaji;
o počet účastníkov nesmie prekročiť 1000 ľudí (limit platný od 1.7.2020)
o odporúčame zabezpečiť buď vyhradením prevádzky pre uzavretú spoločnosť, alebo
knihou príchodov a odchodov
 podmienky sa príslušne aplikujú aj na turnaj organizovaný v exteriéri. V prípade turnaja v
exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor turnaja a vyznačiť jeho vstup a výstup.
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Účastník (hrajúci či nehrajúci)
POVINNOSTI:
 dodržiava všetky pokyny a usmernenia organizátora, prevádzky a riadiaceho orgánu, týkajúce sa mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou covid-19
 vstupuje a zdržiava sa v mieste turnaja len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Táto povinnosť neplatí pre exteriér (tam je iba odporúčaním) a v interiéri pre výnimky definované v opatrení OLP/5090/2020
 dezinfikovať si ruky pred každou partiou
 v prípade, že má príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha,
sťažené dýchanie), zostať v domácej izolácii (na turnaj necestovať!),
 ak sa účastníkovi príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) prejavia počas turnaja, kontaktovať lekára a opustiť miesto turnaja,
 dodržiavať zákaz podávania rúk (stále platí)
ODPORÚČANIA
 priniesť si vlastné pero (kto nemá vlastné, používať pero pridelené na začiatku turnaja počas celého turnaja)
 pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových
papierových obrúskov,
 dodržiavať respiračnú etiketu (pri kašľaní a kýchaní si neskladať rúško, v situáciách bez
rúška kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)
 pri účasti na turnaji, pri príchode a odchode z priestorov turnaja sa odporúča dodržiavanie
rozostupov 2 m medzi osobami, pokiaľ je to možné
Porušenie tu stanovených povinností hrajúceho účastníka turnaja, alebo karantény nariadenej
účastníkovi a zamlčanej organizátorovi, môže mať za následok kontumáciu partie v jeho neprospech alebo nepripustenie resp. vylúčenie z turnaja.
Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/5274/2020 z 25.6.2020 v plnom
znení tu.
Rada SSS, 2.7.2020

