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ZADEVA: Protokol ugotavljanja zdravstvenega stanja športnika in navodila za izpolnjevanje
Obrazca za dodatno poročilo

Športnika obvestite, da je bil izbran za testiranje in ga seznanite s pravicami in dolžnostmi v
postopku odvzema vzorca. Športniku pojasnite, da je pri postopku odvzema vzorca potrebna
previdnost z namenom preprečevanja prenosa okužbe s SARS-CoV-2 in ga takoj prosite, da
odgovori na sledeča vprašanja:
 Ali imate potrjeno okužbo s SARS-CoV-2?
 Ali imate znake oz. simptome okužbe s SARS-CoV-2, vendar niste bili testirani?
 Ali vam je bilo svetovano, da ste zaradi tveganja za okužbo s SARS-CoV-2 v izolaciji?
 Ali ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki je bila okužena s SARS-CoV-2?
Športnik je na vsa vprašanja odgovoril z
NE.

Športnik je na vsaj eno vprašanje odgovoril z
DA.

Skladno z Navodili uradnikom za kontrolo dopinga za izvedbo testiranj ob
omilitvi ukrepov zaradi epidemije SARSCoV-2 lahko izvedete kontrolo dopinga.

Potrebno je pridobiti uradno dokazilo, ki
potrjuje okužbo, zahtevo po izolaciji ali
drugo medicinsko dokumentacijo, ki bi
bila temelj za opustitev testiranja.

Na Obrazec za dodatno poročilo zapišite:
»Športnik nima potrjene okužbe, nima znakov okužbe, ni v izolaciji zaradi suma na
okužbo in v zadnji 14 dneh ni bil v stiku z
osebo, ki bi bila okužena s SARS-CoV-2.
Športnik je bil seznanjen z ukrepi za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2
in je pri izvedbi testiranja upošteval navodila UKD. Testiranje je bilo izvedeno skladno z navodili SLOADO za preprečevanje
širjenja okužb s SARS-CoV-2.«

Ko pridobite dokazilo, o tem obvestite
direktorja SLOADO,
ki bo potrdil, da se
testiranje opusti.

Če športnik ne more
predložiti zahtevanega dokazila, o tem
obvestite direktorja
SLOADO za nadaljnja
navodila.

Na Obrazec za dodatno poročilo zabeležite odvisno od situacije tudi:



Ali je bil športnik testiran in kakšen je bil rezultat testa?
Na podlagi česa športnik sklepa, da bi lahko bil okužen s SARS-CoV-2? (Zabeležijo se vsi
simptomi in znaki, ki jih športnik navaja, UKD ne presoja o ustreznosti diagnoze)
 Kdaj ste pričeli z izolacijo? Na podlagi česa ste pričeli z izolacijo (odredil jo je NIJZ/svetoval jo je osebni zdravnik/lastna odločitev zaradi potovanja v tujino […])?
 Ali ste glede svojega zdravstvenega stanja prejeli dodatna navodila s strani NIJZ/vašega
osebnega zdravnika/trenerja/… in kaj so bila ta navodila?
Za vsako navedbo je zaželeno, da športnik priloži uradno dokazilo npr. zdravniško potrdilo,
kopijo izvida testiranja, drugo korespondenca z osebnim zdravnikom (npr. navodila, ki jih je
prejel po elektronski pošti) ipd. Če se športnik sklicuje na navodila, ki jih je prejel od svojega
osebnega zdravnika ali drugega specialista, zapišite tudi ime in priimek te osebe. UKD ne
presoja, ali so navedbe športnika resnične ali ne, temveč jih zgolj dosledno zabeleži in ob
tem opozori športnika, da se navajanje lažnih informacij smatra kot nedovoljeno poseganje
v postopek kontrole dopinga in se lahko kaznuje zaradi kršitve protidopniških pravil. O situaciji UKD obvesti direktorja SLOADO preden zapusti športnika, če so potrebne dodatne informacije, ki morajo biti zabeležene. Športnik s podpisom Obrazca za dodatno poročilo
jamči, da je podal resnične informacije.
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