
 

 

Evropski pokalni zmagovalci 
1x prvaki Lige ABA 
1x superpokalni prvaki Lige ABA 
17x slovenski državni prvaki 
5x hrvaški državni prvaki 
20x slovenski pokalni prvaki 
7x hrvaški pokalni prvaki 
6x jugoslovanski državni prvaki 
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Higienski red v 7Days EuroCupu (sezona 2020/21) 

- Umivajte si roke pogosto, po možnosti z milom in vodo. Če to ni mogoče, si jih umijte 

z alkoholnim razkužilom za roke. 

- Nohti naj bodo vedno urejeni. 

- Pri kašljanju ali kihanju pokrijte usta in nos z upognjenim komolcem, nato pa umijte 

roke z milom in vodo oz. razkužilom. 

- Izogibajte se dotikanja oči, nosu in ust. 

- Mobilne telefone in denarnice imejte pospravljene v torbah, ko jih ne uporabljate. 

- Ohranjajte varnostno razdaljo, najmanj 1,5 m. 

- V zaprtih prostorih je vedno potrebno nositi masko za obraz FFP2, razen izjem, 

naštetih v higienskih protokolih 7Days EuroCupa za sezono 2020/21. Maska FFP2 

mora vedno pokrivati nos in usta. 

- Kadar je le mogoče, imejte vrata znotraj dvorane odprta (razen sanitarij) in se ne 

dotikajte ročajev vrat. 

Vsi posamezniki morajo poznati higienski red. 

Higiena v domačem okolju 

Čim bolj se izogibajte množičnim zbiranjem ljudi in druženju med ljudi, razen med 
posamezniki, ki živijo v isti hiši/stanovanju. Vedno vzdržujte varnostno razdaljo najmanj 1,5 
m. Ne uporabljajte javnega prevoza. 

Poskrbite za dobro prezračevanje kuhinje in kopalnice. Izogibajte se neposrednemu stiku s 
telesnimi tekočinami vseh, ki kažejo simptome obolenja s koronavirusom. Vsaj enkrat na dan 
očistite in razkužite površine, ki se jih pogosto dotikate. Za pranje posode, jedilnega pribora, 
perila, posteljnine, brisač uporabite detergent in vročo vodo. 

Pogosto si umivajte roke z milom in toplo vodo, pred jedjo in po njej, pred pripravo hrane, 
po uporabi stranišča, po kašljanju ali kihanju. Uporabljajte papir za enkratno uporabo. 

Domača higiena v primeru domače izolacije/karantene 

Upoštevajte smernice regionalnih / nacionalnih zdravstvenih organov. Vključevati morajo 
prepoved obiskovalcev; informacije o tem, katere interakcije so dovoljene z družinskimi člani 
v istem domu; Uporaba maske za obraz FFP2; informacijo o tem, kdaj se izolacija / karantena 
zaključi. 


