
Condițiile în care trebuie să se desfășoare antrenamentul într-un spațiu închis potrivit 
reglementărilor legale în vigoare cuprinse în Ordinulul nr. 310/2021 M.Of. 522 din 20-mai-2021, 
Anexa 5. 
 
Activitatea sportivă în spaţii închise se organizează în conformitate cu normele şi regulamentele 
specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situaţia creată de epidemia de COVID-
19, cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare. 
 
 
 
Măsuri în sarcina participanților: 
o să îşi spele mâinile înainte şi după terminarea antrenamentului -> Responsabili: participanți 
o În cazul disciplinelor sportive practicate fără încălţăminte (de exemplu, arte marţiale), sportivii îşi 

vor dezinfecta şi picioarele -> Responsabil: organizator eveniment pentru asigurarea materialui; 
participanți pentru dezinfectare 

o să evite schimbarea materialelor sportive între participanți -> Responsabil: participanți 
o să poarte masca de protecție pe toată durata prezenței în sală cu excepția perioadei de 

desfăşurare a activităţilor fizice intense -> Responsabili: participanți 
o să aibă asupra lor recipiente cu dezinfectant -> Responsabil: organizator eveniment 
o să păstreze distanța față de ceilalți participanți la antrenament -> Responsabil: organizator 

eveniment + participanți 
o după terminarea antrenamentului să se deplaseze eşalonat la vestiare, pentru evitarea 

aglomeraţiei şi menţinerea distanţării -> Responsabil: organizator eveniment + participanți 
 
 
Măsuri aflate în sarcina organizatorilor: 

 
o să colaboreze cu administratorii sălii cu autorităţile sanitare şi cele locale astfel încât asigurarea 

sănătăţii tuturor participanţilor la activitatea sportivă, precum şi a personalului auxiliar să 
reprezinte obiectivul prioritar; 

o să plaseze la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de igienă, distanţare fizică şi cele de acces 
în sală; 

o să facă triajul observaţional la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă 
simptome evidente de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată).  

o În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C se repetă termometrizarea după 5 minute de 
repaus. Dacă temperatura ridicată se menţine, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului şi 
i se va recomanda să contacteze autorităţile sanitare. 

o să plaseze recipiente cu dezinfectanţi avizaţi/autorizaţi pentru mâini la intrarea în sală; 
o să consemneze într-un tabel numele și prenumele participanților la antrenament și temperatura 

acestora; 
 
Accesul în sală:  
 
o se va face numai după efectuarea triajului observational, termometrizării și înregistrării 

participanților; 
o nu se va permite intrarea în sală a celor care prezintă semne clinice specifice COVID-19 sau altor 

viroze respiratorii; 
o numărul de sportivi care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcţie de capacitatea 

sălii, pentru a se menţine distanţa de siguranţă, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un 
spaţiu de cel puţin 7 mp. 

 


