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Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
sporta sacensību īstenošanas laikā svarbumbu celšanā

Sporta sacensības gan iekštelpās, gan ārtelpās notiek epidemioloģiski drošā vidē:

	 Sacensības ir iekļautas LSCA sacensību kalendārā, kas ir publicēts LSCA mājaslapā www.svarbumba.lv .


	 Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.


	 Izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros. 


	 Pirmsskolas vecuma bērni sacensībās drīkst piedalīties, ja pirms sacensību norises būs veikts antigēna paštests autorizētas personas un vecāku klātbūtnē, un tas būs negatīvs.


	 Skatītāji sporta sacensības drīkst apmeklēt, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un tiek nodrošinātas prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu (publisku pasākumu rīkošana tikai epidemioloģiski drošā vidē, papildus nodrošinot prasību par apmeklētāju skaitu  nodalītos sektoros, personalizētas sēdvietas, plūsmas organizēšanu, u.c.). Skatītāji sporta sacensību norises laikā (arī pārtraukumos) drīkst piecelties, sēdvietu atstāt drīkst tikai tualetes apmeklējumam.


	 Tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā).


	 Vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā).


	 Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %.


	 Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli.


Starptautiskie sporta pasākumi gan iekštelpās, gan ārtelpās drīkst norisināties arī epidemioloģiski daļēji drošā vidē:

	 Tiek nodrošināta visu to organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīga nošķiršana no pasākumu organizēšanā un norisē neiesaistītām personām.


	 Prasība ievērot „burbuļa formātu” ir attiecināma arī uz Latvijas sportistiem, kā arī ikvienu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu no Latvijas.


	 Neattiecas darba laika ierobežojumi un nosacījumi attiecībā uz platību, piepildījums ģērbtuvēs u.c.


	 Skatītāji starptautiskus sporta pasākumus drīkst apmeklēt, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un tiek nodrošinātas prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu (publisku pasākumu rīkošana tikai epidemioloģiski drošā vidē, papildus nodrošinot prasību par sejas masku lietošanu, apmeklētāju skaitu  nodalītos sektoros, personalizētas sēdvietas, plūsmas organizēšanu, apmeklētāju ar bērniem (no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu), plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā, u.c.). Skatītāji sporta sacensību norises laikā (arī pārtraukumos) drīkst piecelties, sēdvietu atstāt drīkst tikai tualetes apmeklējumam.


	 Sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību LSCA organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, ir jāatbilst Ministru kabineta 2021.gada  28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 141.punktā noteiktajām prasībām.



