Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai LTSA
kalendārā iekļautajās sacensībās
Apstiprināti LTSA Valdes sēdē 16.06.2021, stājas spēkā 16.06.2021.
Visiem LTSA sacensību dalībniekiem ir saistoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai" un to grozījumi.
1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek
īstenoti visās LTSA kalendārā iekļautajās sacensībās.
2. Epidemioloģskās drošības pasākumi ir jāievēro visiem sacensību individuālajiem
dalībniekiem, organizatoriem, kā arī treneriem, apkalpojošajam personālam un tiesnešiem.
3. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Epidemioloģiskās drošības pasākumi var tikt
pārskatīti.
4. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas
pie administratīvās atbildības, bet Epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanas
gadījumā LTSA Valde var lemt par sankciju piemērošanu.
5. Visās sacensībās ir spēkā šādi noteikumi:
5.1. Dalībniekam obligāti ir iepriekš jāreģistrējas sacensībām. Reģistrācijas saite attiecīgajām
sacensībām tiek publicēta, kad sacensības ir izsludinātas LTSA mājas lapā
www.sportsvisiem.lv. Dalībnieki bez iepriekšējas pieteikšanas netiek pielaisti pie sacensībām.
Dalībnieki ir aicināti apmaksāt dalību ar bankas pārskaitījumu.
5.2. Ierodoties uz sacensībām reģistrēšanās un starta numuru izsniegšana notiek rindas kārtība,
pa vienam sportistam vienlaikus, ievērojot 2 m distanci, dalībniekiem un personālam lietojot
sejas aizsargmaskas.
5.3. Katrā sacensību norises vietā tiek noteiktas potenciālās pulcēšanās zonas, kur tiek
kontrolēts atrodošos dalībnieku skaits un ievēroti vispārējie noteikumi par pulcēšanās
ierobežojumiem un distances ievērošanu.
5.4. Ja ir paredzēts, ka sacensības organizētā un kontrolētā veidā apmeklē skatītāji, skatītājam
jāreģistrējas un pie reģistrācijas jāuzrāda organizatoriem derīgs vakcinācijas vai pārslīmošanas
sertifikāts vai sadarbspejīgs testēšanas sertifikāts. Pasākuma laikā skatītājiem jāatrodas tikai
speciālajā skatītājiem paredzētajā zonā.
Ja sacensības notiek ar skatītājiem, tos kā skatītāji var apmeklēt šādas personas:
• Latvijas iedzīvotāji, kuru sertifikāts apliecina, ka persona ir Latvijā vakcinēta pret Covid-19
un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, vai arī no 22 līdz 90 dienām
pēc "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "AstraZeneca" vakcīnas
otrās devas saņemšanas;
• Personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju un var to pierādīt ar digitālo Covid19
sertifikātu.
• personas, kurām būs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts.
Vairāk informācijas par Covid-19 sertifikātu var iegūt tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv.

5.5. Dalībnieku skaits starta zonā nedrīkst pārsniegt valstī noteiktos sacensību ierobežojumus.
Starta zonā ir skaidrs marķējums, lai dalībnieki atrastos vismaz 2 metru attālumā viens no otra.
Startējošo un finišējošo plūsmas nepārklājas.
5.6. Apbalvošana notiek bezkontakta veidā.
5.7. Ēdināšana un tirdzniecība pasākumā notiek saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem.
5.8. Organizators nodrošina roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamību.
5.9. Organizators nosaka atbildīgo personu, kas organizē šo epidemioloģiskās drošības
pasākumu īstenošanu un informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem,
norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.

