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ZADEVA: Navodila UKD-jem za izvedbo testiranj ob omilitvi ukrepov zaradi epidemije
SARS-CoV-2
1. Splošna obvestila, vezana na organizacijo testiranj
Z namenom učinkovite izvedbe testiranj, ki bodo potekala pod posebnimi navodili za preprečevanje in zmanjševanje možnosti prenosa okužbe s SARS-CoV-2, bo SLOADO poskrbela za obveščenost športnikov in nacionalnih panožnih zvez glede ukrepov, vezanih na izvedbo testiranj.
Kljub temu ste pred pričetkom postopka odvzema vzorca dolžni športnika seznaniti z vsemi dodatnimi zaščitnimi ukrepi in drugimi posebnostmi, vezanimi na izvedbo testiranj v času epidemije
SARS-CoV-2. Te informacije bo športnik prejel tudi v pisni obliki kot del Obrazca za dodatno poročilo. Splošna navodila za delo UKD, ki opredeljujejo higieno rok, delovnega prostora in druge
splošne ukrepe, ostajajo enaka, kot so bila predstavljena na Licenčnem seminarju UKD in kot so
bila poslana vsem UKD na njihove elektronske naslove.
2. Izbor UKD za izvedbo testiranj z namenom zaščite športnikov in zaščite UKD
SLOADO bo s sprotno komunikacijo zagotavljala, da testiranj ne boste opravljali tisti UKD, ki imate
zaradi opravljanja redne službe večje tveganje za okužbo s SARS-CoV-2, ste imeli stik z okuženim
s SARS-CoV-2 ali kažete kakršne koli simptome ali znake okužbe s SARS-CoV-2. Še vedno velja, da
morate v primeru gripi podobnih simptomov in znakov ostati doma in ne smete sodelovati pri
aktivnostih SLOADO. Gripi podobni ali pljučnici podobni simptomi in znaki so: vročina, kašelj,
oteženo dihanje, glavobol, boleče grlo, izcedek iz nosu ter splošno slabo počutje oz. utrujenost.
Z namenom zaščite vas samih testiranj ne smete izvajati posamezniki, ki imate glede na smernice
ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) povečano tveganje za zaplete v primeru obolelosti za COVID-19. To ste osebe, starejše od 65 let, osebe s pridruženimi boleznimi,
zaradi katerih morate redno jemati zdravila (to so: arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen,
druge kronične bolezni srca in ožilja ali pljuč), osebe z rakom ali motnjo imunskega sistema ter
osebe z ITM > 30. Še vedno se po priporočili Ministrstva za zdravje RS in Nacionalnega inštituta
za javno zdravje odsvetujejo vsa ne nujna potovanja v tujino. V primeru potovanja v tujino morate o tem obvestiti SLOADO, da se lahko ta podatek upošteva pri izboru ekipe za izvedbo testiranja. Če ste bili izbrani za misijo in se vam v času do dejanskega datuma izvedbe testiranja zdravstveno stanje kakorkoli spremeni, ste o tem nemudoma dolžni obvestiti SLOADO in testiranja ne
smete izvesti!

3. Uporaba zaščitne in druge opreme za izvedbo testiranj
SLADO bo zagotovila, da boste UKD imeli v torbi z opremo vedno na voljo ustrezno zaščitno
opremo in drugo opremo za zagotavljanje higienskih standardov testiranja. Na voljo bodo razkužilo z najmanj 60 % vsebnostjo etanola, zaščitne maske in rokavice. Uporaba maske je obvezna
za UKD in za športnika, saj se testiranja vedno izvajajo v zaprtem prostoru in je s pravilno uporabo
maske možnost prenosa okužbe minimalna. Športniku morate ob pričetku testiranja ponuditi
zaščitno masko, lahko pa uporabi lastno masko, če tako želi. Uporaba rokavic za UKD ni obvezna,
saj je ustrezna higiena rok zadosten ukrep za preprečitev prenosa okužbe z neposrednim stikom.
Športnik pri rokovanju z vzorcem ne sme uporabljati rokavic in se mora držati navodil UKD, ki
ostajajo enaka kot so bila pred epidemijo SARS-CoV-2 tj. da si od trenutka pred oddajo urinskega
vzorca in do zaprtja lastnega vzorca, roke umiva le s tekočo vodo. Navodila za uporabo zaščitne
opreme so podrobneje zapisana v točki 7.
V torbi z opremo boste imeli tudi vrečko za smeti, v katero odlagate vse odpadke, ki nastanejo v
postopku testiranja. To so papirnate brisačke ali robci, rokavice, zaščitne maske, zbiralnik za urin
idr. morebitni odpadki. Vrečko z odpadki po opravljenem testiranju ustrezno odvržete v koš za
smeti in je ne smete pustiti športniku.
Dodatno bodo v torbi tudi vrečke, ki bodo namenjene dodatnemu pakiranju škatle s športnikovimi vzorci. Ker športnik ves čas sam rokuje s stekleničkama A in B ter ju sam zapre v škatlo,
obstaja možnost, da bi se virus prenesel s športnika na površino škatle. Če se škatla namesti v
plastično vrečko, se s tem prepreči, da bi se virus iz površine škatle prenesel na drugo vsebino
torbe z opremo. Od trenutka, ko športnik škatlo prenese v vrečko, z vrečko rokujete vi in škatle
ne jemljete iz vrečke!
4. Obveščanje športnika in druga komunikacija s športnikom
Ko obvestite športnika, da je bil izbran za kontrolo dopinga, mu morate poleg pravic in dolžnosti
v postopku odvzema vzorca predstaviti tudi dodatne ukrepe, namenjene preprečevanju okužbe
s SARS-CoV-2. Seznam vprašanj, ki jih morate zastaviti športniku in katerih odgovore morate zabeležiti na Obrazec za dodatno poročilo, je priloga teh navodil. Seznam v prilogi je namenjen
identifikaciji dejavnikov tveganja za prenos okužbe med izvedbo testiranja in seznanitvi športnika
s prilagoditvami postopka odvzema vzorca z namenom zaščite športnika. Obrazec za dodatno
poročilo morata podpisati oba s športnikom po končanem postopku obveščanja. Kopija obrazca
pripada tudi športniku.
5. Postopanje v primeru, da je športnik okužen s SARS-CoV-2
V primeru, da v postopku obveščanja športnika ugotovite, da je športnik okužen s SARS-CoV-2 ali
da je po navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pri športniku zahtevana samoizolacija, se postopek odvzema vzorca prekine. Zagotoviti morate, da so razlogi za prekinitev testiranja ustrezno zabeleženi na Obrazcu za dodatno poročilo. Pridobiti morate tudi uradno dokazilo
o razlogu za opustitev testiranja (npr. kopijo izvida pozitivnega testa, kopijo izvida iz bolnišnice,
potrdilo NIJZ o samoizolaciji ipd.). Za uradno dokazilo šteje tudi fotografija dokumentov s telefonom, da lahko športnik obdrži originalni dokument. Športnika morate obvestiti, da je dolžan po
preboleli okužbi oz. po končanem obdobju samoizolacije s tem seznaniti SLOADO, da se lahko
zopet načrtuje njegovo morebitno testiranje. O situaciji morate obvestiti direktorja SLOADO, preden zapustite športnika.

6. Postopanje v primeru, da športnik odkloni testiranje
V primeru da športnik nima potrjene okužbe s SARS-CoV-2 in ni v samoizolaciji po navodilih NIJZ,
testiranja ne sme odkloniti. SLOADO s sprejetimi ukrepi glede izbora UKD in uporabe zaščitne
opreme športniku v postopku odvzema vzorca zagotavlja zaščito pred okužbo, zato strah pred
testiranjem ni utemeljeni razlog za opustitev testiranja. Če športnik brez objektivnih razlogov
testiranje vseeno odklanja, ga morate seznaniti z možnimi posledicami kršitve protidopinških
pravil. Če so razlogi za odklanjanje testiranja kakorkoli povezani s epidemijo SARS-CoV-2, te razloge natančno zabeležite na Obrazec za dodatno poročilo. Če športnik navaja druge razloge za
odklonitev testiranja, ki niso vezani na epidemijo SARS-CoV-2, Obrazca za dodatno poročilo ni
potrebno izpolniti. V vsakem primeru morate izpolniti Obrazec za neuspešno testiranje. O situaciji morate obvestiti direktorja SLOADO, preden zapustite športnika.
7. Navodila za uporabo zaščitne opreme in ravnanje z odpadki
7.1 Navodila za uporabo zaščitne maske
SLOADO vam bo za izvedbo testiranja zagotovila zaščitne maske za vas in za športnika. Zaščitno
masko morata uporabljati v zaprtem prostoru oba s športnikom. Pred namestitvijo maske si je
potrebno razkužiti roke. Posamezne maske se nameščajo na različne načine, bodisi se zavežejo
na zatilju, bodisi se elastika zatakne za ušesa. Maska je pravilno nameščena, če se prilega liniji
nosnega korena in če sega čez brado. Zgornji rob maske ne sme biti nameščen pod nosom! Po
končanem testiranju masko zavržete v vrečko za smeti, ki jo imate s seboj in po odstranitvi maske
z obraza si razkužite roke.
7.2 Navodila za higieno rok in osebno higieno UKD pri postopku odvzema vzorca
Pri testiranjih izven tekmovanj je zaradi organizacije dela bolj ustrezno, da skrbite za higieno rok
z uporabo razkužila, ki vam ga bo zagotovila SLOADO in ki bo vseboval vsaj 60 % etanola. Kako si
pravilno razkužiti roke, prikazuje Priloga 1. Razkuževanje rok je potrebno:






preden obvestite športnika o tem, da je bil izbran za kontrolo dopinga,
pred pričetkom postopka odvzema vzorca,
po kašljanju, kihanju ali brisanju nosu z robcem,
pred in po uporabi zaščitne maske,
po končanem postopku testiranja.

Med delom se ne dotikajte svojih oči, nosu in ust, prav tako se ne dotikajte zaščitne maske. V
primeru, da to naredi športnik, ga opozorite in mu ponudite, da si razkuži roke.
Kljub temu, da nosite zaščitno masko, se v primeru da kašljate ali kihnete, obrnite proti svojemu
rokavu oz. stran od športnika, saj zaščitna maska ne ustavi vseh kapljic, ki jih ustvarite s kašljem
oz. kihanjem. Menjava zaščitne maske ob tem ni potrebna. Če niste refleksno z dlanmi ali golimi
rokami prekrili ust, tudi razkuževanje rok ni potrebno. V primeru, da si morate obrisati nos, si
razkužite roke, odmaknite masko, si obrišite nos z robcem za enkratno uporabo, ki ga takoj zavržete, si namestite masko nazaj na obraz in si ponovno razkužite roke.
Športnik si lahko roke razkuži pred pričetkom testiranja, po tem, ko zapre steklenički A in B ter v
ostalih primerih, omenjenih zgoraj. Če želi, si lahko namesto razkuževanja umije roke z vodo in
milom. Ne sme pa si rok razkužiti ali umiti z vodo in milom pred oddajo vzorca ter dokler ne zapre
stekleničk A in B, da se prepreči morebitna kontaminacija vzorca.

7.3 Navodila za ohranjanje ustrezne varnostne razdalje med testiranjem
Fizični stik s športnikom (npr. rokovanje) je prepovedan, saj se okužba prenaša tudi z neposrednim stikom. V času testiranja je zaželeno, da večino časa ohranjate minimalno razdaljo do športnika vsaj 1 m. Če takšna razdalja pomeni, da ne morete ustrezno spremljati oddaje vzorca, je
lahko v času oddaje vzorca ta medsebojna razdalja krajša.
7.4 Navodila za ustrezno higieno delovne površine
Delovno površino morate pred pričetkom testiranja očistiti z dezinfekcijskim sredstvom, ki se
lahko posuši ali obriše s papirnato brisačko, ki se po uporabi zavrže. Na delovni površini imejte
ves čas le najnujnejše pripomočke, potrebne za izvedbo testiranja (npr. športniku se ponudijo 3
zbiralniki urina, ko športnik izbere zbiralnik za oddajo vzorca, se ostali takoj pospravijo nazaj v
torbo in ne ostanejo odloženi na mizi).
Med postopkom odvzema vzorca veljajo enaka navodila, kot sicer. Zbiralnika za urin in paketa s
stekleničkami se dotika le športnik sam. Ko so stekleničke zaprte, športnik odpre zbiralnik za urin,
vi pa s pipeto za enkratno uporabo prenesete kapljico urina na refraktometer in izmerite specifično gostoto vzorca. Športnik nato odvrže prazen zbiralnik urina v vrečko za smeti, ki ste jo prinesli s seboj. Vi se pri tem zbiralnika za urin ne dotikate. Po tem, ko izmerite specifično gostoto
vzorca, razkužite refraktometer in nato si razkužite roke. Če želite, lahko postopek merjenja specifične gostote urina izvedete z rokavicami. Po končanem merjenju specifične gostote rokavice
odvržete v vrečko za smeti in si razkužite roke. Ko sta steklenički z vzorcema A in B zaprti v škatlo,
športnik škatlo da še v dodatno plastično vrečko tako, da se zunanjosti vrečke ne dotika (vrečko
mu pridržite vi). S tem se zagotovi, da ni možnosti prenosa virusa s površine škatle na okolico.
Vrečko s škatlo pospravite v torbo in si ponovno razkužite roke.
Po končanem postopku odvzema vzorca je zaželeno, da se športnik na obrazec za kontrolo dopinga podpiše z lastnim pisalom. Če to ni mogoče, naj uporabi pisalo, ki mu ga posodite vi in naj
si za tem razkuži roke, vi pa razkužite pisalo, preden ga pospravite v peresnico.









8. Organizacija postopka odvzema vzorca
Pred odhodom na akcijo se pripravite in upoštevajte: i. SLOADO priporočila za zmanjševanje
možnosti okužbe in prenosa virusa SARS-CoV-2; ii. Navodila uradnikom za kontrolo dopinga
za izvedbo testiranj ob omilitvi ukrepov zaradi epidemije SARS-CoV-2 in iii. obvestite SLOADO
o morebitni spremembi vašega zdravstvenega stanja.
Preden pričnete postopek obveščanja športnika, morate imeti razkužene roke in nositi zaščitno masko ter imeti pripravljeno zaščitno masko, ki jo ponudite športniku.
Pred pričetkom testiranja morate športnika dodatno obvestiti o ukrepih za preprečevanje
prenosa okužbe s SARS-CoV-2 in ga povprašati o njegovem zdravstvenem stanju skladno z
navodili v prilogi ter njegove odgovore ustrezno zabeležiti na Obrazec za dodatno poročilo.
Pred pričetkom odvzema vzorca morate razkužiti delovno površino.
Ves odpadni material, ki nastane v postopku odvzema vzorca (papirnate brisačke, robci, zbiralnik za urin, …), vključno z vašo zaščitno opremo in zaščitno opremo športnika, morate odvreči v vrečo za smeti, ki ste jo prinesli s seboj in jo po končanem testiranju ustrezno zavržete.
Med delom upoštevajte splošne higienske ukrepe, si skladno z navodili razkužujte roke in po
potrebi na spoštovanje higienskih ukrepov opomnite športnika.
Janko Dvoršak,
Direktor l.r.

Priloga 1: Pravilen postopek razkuževanja rok

