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Regulament  de  funcționare temporar a Skatepark-ului   

Zona de agrement Obor pe durata stării de alertă 
 

 

- Este permisă practicarea tuturor sporturilor individuale în aer liber, cu asigurarea măsurilor de protecție 

sanitară a utilizatorilor, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună; 

- La intrarea în Skatepark se va face triajul utilizatorilor şi măsurarea temperaturii corporale: în 

cazul în care o persoană manifestă simptomele de COVID-19 sau are temperatură măsurată cu un 

termometru noncontact mai mare de 37,3°C, nu i se va permite accesul în Skatepark şi i se va 

recomanda să contacteze autoritățile sanitare; 

- La accesul în Skatepark, persoanele trebuie să fie trecute pe un tabel nominal, pentru a facilita 

ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2; 

- Accesul este permis numai în funcție de capacitatea bazei, pentru a evita aglomerația: numărul maxim de 

utilizatori se va calcula în funcție de suprafața totală a spațiilor dedicate pregătirii fizice şi sportive, astfel 

încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp; 

- Accesul în vestiare este interzis; 

- În grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mâinilor (apă, săpun, soluții dezinfectante) şi 

produse dezinfectante avizate; 

- Skateparkul va avea asigurată o cameră suplimentară (spațiu de izolare), care să nu comunice cu celelalte 

spații definite, pentru cazul în care o persoană prezintă în timpul antrenamentului/al lucrului 

simptomatologie COVID19. Utilitatea acesteia este aceea de a izola aceste persoane care prezintă 

simptome până la un consult de specialitate/evacuare; 

- Pe tot parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o distanță de siguranță față de celelalte persoane 

care ar putea să fie prezente. Participanții la activitatea sportivă trebuie să se asigure că respectă distanța 

de siguranță de cel puțin 2 metri față de celelalte persoane de fiecare dată când nu sunt folosite 

echipamente de protecție care limitează posibilitatea răspândirii SARS-CoV-2. 

- Materialele şi echipamentele sportive (de exemplu: bicicleta, trotinetă, role etc.) trebuie să fie folosite 

exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectate complet înainte de a trece de la un utilizator la altul. 

- În vederea evitării aglomerării complexului se recomandă a se efectua programări prealabile la 

numărul de telefon al administratorului 0771 360 467 

- Fiecare utilizator este responsabil cu respectarea măsurilor de distanțare socială; 

- Fiecare utilizator al Skatepark-ului – Zona de agrement Obor își asumă respectarea prezentului regulament 

temporar de funcționare; 
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