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Nr. 2306 / 28.09.2021
Regulament de funcționare temporar a Skatepark-ului
– Zona de agrement Obor pe durata stării de alertă
Având în vedere:
- Prevederile art. 43 alin. (1) si art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- ORDIN nr. 535 din 30 iulie 2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi
respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber,
pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele
acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise,
desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la
evenimentele sportive
- Prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
în situaţii de risc epidemiologic şi biologic
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările
ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 990/2021,
Se aprobă următorul regulament de funcționare temporar a Skatepark-ului – Zona de agrement Obor
pe durata stării de alertă.
A. Principii generale
Acest document stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite pentru practicarea sporturilor individuale și de
echipă în aer liber, atât în privinţa activităţii de pregătire, cât şi a celei competiţionale.
Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID-19, dar nu garantează
eliminarea acestuia în contextul pandemiei.
Activităţile sportive vor fi organizate 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.
Descrierea simptomelor şi măsurilor generale privind COVID-19
Toţi membrii personalului bazelor sportive, precum şi utilizatorii acestora trebuie să fie întotdeauna informaţi
şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID-19. Informaţiile generale despre COVID-19 şi
simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităţilor de sănătate publică (Ministerul Sănătăţii, Institutul
Naţional de Sănătate Publică)
a) Următoarele semne și simptome sunt cele mai comune:
— tuse; febră; scurtarea respirației; debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei.
b) Simptome și semne adiționale mai puțin specifice pot include cefalee, frisoane, mialgii, astenie, vărsături
și/sau diaree.
c) Măsuri generale de prevenție pentru a limita răspândirea COVID-19:
— spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru
mâini avizat/autorizat;
— acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie și aruncarea
imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor;
— evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;
— folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide avizate/autorizate;
— curățarea și dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor și echipamentelor sportive după fiecare utilizare;
— dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în toate locațiile unde se organizează activități sportive;
— aerisirea spațiilor închise timp de minimum 10 minute la fiecare oră;
— purtarea măștii, cu excepția momentelor când sportivii desfășoară antrenamente în aer liber.
d) Este obligatorie purtarea măștii, cu excepția momentelor când sportivii desfășoară antrenamente, conform
metodologiei descrise în Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind
instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările
ulterioare:
— măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază
de alcool sau cu apă și săpun;
— înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca
trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
— masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat;
— masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază
de alcool sau cu apă și săpun);
— după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea
mâinilor.
— nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale;
— în cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice circumstanță (de
exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).
B. Considerații generale
- Este permisă practicarea tuturor sporturilor individuale în aer liber, cu asigurarea măsurilor de protecție sanitară
a sportivilor. De asemenea, este permisă pentru practicanții tuturor sporturilor pregătirea fizică generală în aer
liber (stretching, elemente din școala alergării, exerciții de echilibru și orientare spațială din gimnastică, exerciții
cu propria greutate, exerciții de tehnică și tactică individuală prin reprezentare mentală a adversarului sau a unei
situații specifice de luptă/joc, execuția tehnică/tactică de tip box cu umbra, exersarea fără minge a tehnicilor de
joc etc.). Numărul maxim al persoanelor care pot participa împreună la o activitate sportivă este stabilit prin
legislația în vigoare;
- La intrarea în Skatepark se va face triajul utilizatorilor şi măsurarea temperaturii corporale: în cazul în care o
persoană manifestă simptomele de COVID-19, nu i se va permite accesul în baza sportivă şi i se va recomanda
să contacteze medicul de familie. În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea
după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoanei în cauză i se va recomanda să
contacteze medicul de familie sau 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 funcţie de capacitatea bazei, pentru a evita aglomeraţia: numărul maxim de
utilizatori se va calcula în funcţie de suprafaţa totală a spaţiilor dedicate pregătirii fizice şi sportive, astfel încât
fiecărei persoane să îi revină un spaţiu de cel puţin 7 mp;
- Accesul în vestiare este interzis;
- În grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mâinilor (apă, săpun, soluţii dezinfectante) şi produse
dezinfectante avizate;
- Skateparkul va avea asigurată o cameră suplimentară (spaţiu de izolare), care să nu comunice cu celelalte spaţii
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 distanţă de siguranţă faţă de celelalte persoane care ar
putea să fie prezente. Participanţii la activitatea sportivă trebuie să se asigure că respectă distanţa de siguranţă
de cel puţin 1 metru faţă de celelalte persoane de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecţie
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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