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RST Snooker Club 

 

 

Plan de măsuri pentru prevenirea și gestionarea 

 infecțiilor cu CORONAVIRUS-  COVID – 19 

 

 

1. Afișarea pe site-ul RST Snooker club (www.snookerbucuresti.ro) și aducerea la 

cunoștinta participanților la turneul RST Masters 2020 (jucători și oficiali) 

Planului de masuri pentru gestionarea infectiilor cu CORONAVIRUS COVID – 

19 (denumit în continuare Plan). 

2. Afișarea pe site-ul RST Snooker club (www.snookerbucuresti.ro) și la intrarea în 

clubul de snooker RST a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătății pentru 

prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS COVID – 19. 

(http://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-

prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/) 

3. Afișarea pe site-ul RST Snooker club (www.snookerbucuresti.ro) și la intrarea în 

clubul de snooker RST a numărului de TELVERDE pentru solicitarea de 

informații legate de COVID – 19. (TELVERDE #COVID-2019: 0800 800 358).  

4. Afișarea pe site-ul RST Snooker club (www.snookerbucuresti.ro) și la intrarea în 

clubul de snooker RST a Tabelului cu persoanele participante la eveniment 

(jucători și oficiali), precum și numărul de contact al fiecăruia. 

5. Fiecare participant va da o declaratie pe proprie răspundere privind luarea la 

cunoștință și respectarea prezentului Plan precum și referitor la starea sănătății 

actuale. 

6. Amenajarea la intrarea în sala de joc a unui spațiu în care se află dezinfectant de 

mâini pentru toate persoanele care intră în zona de concurs. 

7. La intrarea în sala de joc a persoanelor care prezintă în mod evident simptome de 

infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) li se va solicita să poarte mască de 

protecție. 

8. Asigurarea în sala de joc a materialelor igienico-sanitare pentru dezinfecția 

mâinilor și a suprafețelor pentru participanți. 

9. Evenimentul se va realiza fără prezența spectatorilor. 

10. Accesul jucătorilor în sala de joc se va efectua conform programului meciurilor 

anunțat de directorul de concurs.  

11. Pentru limitarea contactului între participanți în sala de joc au acces, simultan, 

jucătorii de la cele patru mese, patru arbitrii și patru oficiali, cu păstrarea distanței 

de cel puțin 1,5 m între persoane. Persoanele care nu au programat meci vor fi 

anunțate de către oficiali, telefonic, referitor la ora de prezentare la sala de joc. 

12. Toate echipamentele auxiliare folosite vor fi dezinfectate după fiecare meci. 

13. Persoană de contact responsabilă cu aplicarea prezentului Plan este directorul de 

concurs. 
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Recomandările Ministerului Sănătății:  

Spălați-vă mâinile de multe ori;  

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;  

Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;  

Acoperiți-vă gura și nasul daca strănutați sau tușiți;   

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care va prescrie medicul;   

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;   

Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în 

care acordați asistență persoanelor bolnave;   

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din zonele în carantina de cel puțin 14 zile;   

Animalele de companie nu transmit coronavirus. (pentru actualizări consultați link-ul 

http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/ ) 

 

 

 

 


