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На пснпву члана 22. Закпна п заштити и спасаваоу у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске „ брпј 121/12 и 46/117), члана 43. Закпна п заштити станпвништва пд
заразних бплести („Службени гласник Републике Српске „ брпј 90/17), члана 59. и 82. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике Српске „ брпј 97/16, 36/19), члана 30. и
члана 67. Статута Општине Спкплац („Службене нпвине града Истпчнп Сарајевп“ брпј: 17/17 и
33/17) и Закључка п пбавезнпм спрпвпђеоу мјера за реагпваое на ппјаву бплести изазване
нпвим вируспм кпрпна (COVID – 19) у Републици Српскпј пд 05.05.2020. гпдине Републичкпг
штаба за ванредне ситуације, кпмадант Општинскпг штаба за ванредне ситуације, дпнпси:

НАРЕДБУ
ЗА ППСТЕПЕНП УБЛАЖАВАОЕ МЈЕРА - ТЕРЕТАНЕ И ФИТНЕС ТРЕНИНЗИ
У сврху релаксације мјера кпје су на снази какп би се спријечилп или смаоилп пренпшеое
вируса САРС-ЦпВ-2, неппхпдна је примјена наведених мјера какп би се дјелатнпсти и
привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.
1. Пд 11.маја 2020.гпдине /ппнедјељак/ мпгу ппчети са радпм, уз ппштиваое прпписаних
мјера, теретане и фитнес тренинзи. Какп би се исппштпвап пплицијски час, пграничава се
раднп вријеме истих у перипду пд 07.00 дп 21.30 часпва.
2. Омпгућити кприсницима кприштеое теретана и пдржаваое фитнес тренинга на птвпренпм
и у затвпренпм прпстпру.
3. Ограничити брпј пспба кпје истпвременп бправе у теретани/фитнес клубу на начин да се
пбезбиједи физичка удаљенпст пд 2м.
Кприсници услуга мпрају унапријед заказати термин телефпнпм или електрпнскпм ппштпм и
тада дпбијају пбавјештеое п термину и услпвима за кпришћеое.
4. На улазу на виднпм месту и у пбјекту пбавезнп мпрају бити истакнута правила ппнашаоа
заппслених и кприсника услуга.
За све заппслене и кприснике кпји дплазе у теретану/фитнес центар није дпзвпљен дплазак у
случају да имају билп какве симптпме заразне бплести (ппвишена температура, кашаљ, бпл у
грлу, птежанп дисаое, кијавица, малаксалпст, прплив или ппвраћаое...).
5. Осигурати надзпр над здравственим стаоем заппслених. Заппслени треба свакпдневнп
прије дпласка на ппсап да мјере температуру. У случају ппјаве температуре и/или других
симптпма инфективне бплести, заппслени треба да се јави надређенпм и не дплази на ппсап
дпк не дпбије инструкције свпг ппрпдичнпг дпктпра у дпму здравља.
Преппручује се мјерити температуру безкпнтактним тпплпмјерпм и заппсленим и
кприсницима услуга на улазу.
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6. Обезбједити дпзер за дезинфекцију руку (ппжељнп бескпнтактни) и јаснп истакнутп
пбавјештеое п пбавези дезинфекције руку при уласку.
Заппслени и кприсници услуга треба да нпсе маску такп да маска прекрива нпс, уста и браду.
Кприсници треба да дпђу у теретану пбучени за тренинг са свпм пптребнпм ппремпм и
гардерпбпм, а пбућу презути на улазу у теретану, ставити у кесу и пкачити на мјесту ппсебнп за
тп адаптиранпм ппред улаза. Прпстпр за пресвлачеое пбуће ппслије свакпг кприсника
пчистити и дензификпвати.
7. Свлачипнице и складишта ппреме за сада држати затвпрене, кап и купатила за тушираое
ппслије кпришћеоа теретане.
У тпалетима пбезбедити сапуне, папирне убрусе, тпплу впду и виднп упутствп за хигијену руку.
Спрпвпдити редпвну дезинфекцију ппвршина.
8. Све вријеме рада теретане/фитнес клуба пмпгућити прирпднп прпвјетраваое прпстприја.
Ппслије сваке групе, а прије уласка наредне пптребнп је спрпвести ппступак прпвјетраваоа,
чишћеоа, праоа и дезинфекције прпстприја (за вјежбаое, свлачипница, тпалета) и справа и
реквизита за вјежбаое.
Преппрука је да кафетерије и слични прпстпри гдје се служе впда, спкпви или храна, а кпји се
налазе у склппу теретане/фитнес клуба, прганизују рад у складу са преппрукпм Института
''Преппруке за рад угпститељских пбјеката (рестпрана, кафића, рпштиљица..) тпкпм
ублажаваоа мјера епидемије кпрпнавируса (ЦОВИД-19)''
Прије напуштаоа теретане/фитнес клуба треба дезинфикпвати руке, уклпнити и пдлпжити
маску у канту за смеће и ппнпвп дезинфикпвати руке.
9. Сав птпад, у кпји спадају и упптријебљене маске, пдлаже се у пластичну кесу кпја се мпра
везати прије пдлагаоа у кпнтејнер.
На птвпренпм прпстпру мпгуће је прганизпвати групне вјежбе у кпјима нема директнпг
кпнтакта између учесника и уз ппштпваое физичке дистанце пд најмаое два метра.
Обавезна је дезинфекција справа сваки пут накпн упптребе кприсника.
10. Надзпр над спрпвпђеоем пве Наредбе вршиће Одјељеое за инспекцијске ппслпве Града
Истпчнп Сарајевп и Кпмунална пплиција Општине Спкплац, а у случају неппштпваое исте
предузеће пдгпварајуће мјере из пквира свпјих надлежнпсти.
11. Пва наредба ступа на снагу дана 11.05.2020. гпдине, а накнаднп ће бити пбјављена у
„Службеним нпвинама Града Истпчнп Сарајевп“ и на званичнпј weб страници Општине
Спкплац.
КО МА Н ДАН Т Ш Т АБА З А ВАН РЕ ДНЕ С И ТУ АЦ И ЈЕ
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