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S obzirom na trenutno situaciju vezanu za globalnu prijetn
medicinska komisija Hrvatskog plivačkog saveza, želimo uputiti mišljenje i preporuku plivačima i plivačkim 
djelatnicima.  

 
 FINA kao krovno svjetsko plivačko tijelo i FINA Povjerenstvo za sportsku medicinu prate trenutnu 
situaciju, broj zaraženih u pojedinim zemljama i brzinu širenja virusa. S obzirom na sve navedeno, u suradnji 
sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom izdane su preporuke ponašanja s kojima se mi kao Sportsko 
medicinska komisija slažemo i donosimo naše mišljenje u nastavku:
 
  - izbjegavajte bliski kontakt s ljudima koji boluju od akutne respiratorne infekcije

  - redovito perite ruke osobito nakon kontakta s drugima, općenito apeliramo na redovitu higijenu 

sad i inače kako bi smanjili šansu od zaraze infekcijama

  - ljubazno molimo sve sa simpt

smjernica i odgovorno se ponašaju prema svojoj okolini kako bi spriječili daljnje širenje infekcije i osigrali 

sebi što brži oporavak 

 
 Molimo trenere da o eventualnim zaraženima obavijeste Hrv
medicinsku komisiju.  
 
 Svjesni smo iznimne važnosti olimpijske godine i svih natjecanja koja prethode Olimpijskim igrama, 
kao i Europskog juniorskog prvenstva i Svjet
budućnosti. Dodatne promjene u kalendaru FINA
 

Nitko nije predviđao ovakav razvoj događaja, ali vjerujemo da će se situacija u dogledno vrijeme 
razriješiti.  
 
 
 
 
Josip Varvodić dr.med. 
Specijalist kardiotorakalne kirurgije 
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mišljenje Sportsko medicinske komisije HPS-a 

S obzirom na trenutno situaciju vezanu za globalnu prijetnju virusa COVID
medicinska komisija Hrvatskog plivačkog saveza, želimo uputiti mišljenje i preporuku plivačima i plivačkim 

FINA kao krovno svjetsko plivačko tijelo i FINA Povjerenstvo za sportsku medicinu prate trenutnu 
im zemljama i brzinu širenja virusa. S obzirom na sve navedeno, u suradnji 

sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom izdane su preporuke ponašanja s kojima se mi kao Sportsko 
medicinska komisija slažemo i donosimo naše mišljenje u nastavku: 

bliski kontakt s ljudima koji boluju od akutne respiratorne infekcije

osobito nakon kontakta s drugima, općenito apeliramo na redovitu higijenu 

u od zaraze infekcijama 

molimo sve sa simptomima respiratorne infekcije da savjesno prijave problem prema 

smjernica i odgovorno se ponašaju prema svojoj okolini kako bi spriječili daljnje širenje infekcije i osigrali 

Molimo trenere da o eventualnim zaraženima obavijeste Hrvatski plivački savez i Sportsko 

Svjesni smo iznimne važnosti olimpijske godine i svih natjecanja koja prethode Olimpijskim igrama, 
kao i Europskog juniorskog prvenstva i Svjetskog prvenstva u malim bazenima i odgode natjecanja u bli

u kalendaru FINA-e ćemo pravovremeno objaviti.  

Nitko nije predviđao ovakav razvoj događaja, ali vjerujemo da će se situacija u dogledno vrijeme 
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ju virusa COVID-19 kao Sportsko 
medicinska komisija Hrvatskog plivačkog saveza, želimo uputiti mišljenje i preporuku plivačima i plivačkim 

FINA kao krovno svjetsko plivačko tijelo i FINA Povjerenstvo za sportsku medicinu prate trenutnu 
im zemljama i brzinu širenja virusa. S obzirom na sve navedeno, u suradnji 

sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom izdane su preporuke ponašanja s kojima se mi kao Sportsko 

bliski kontakt s ljudima koji boluju od akutne respiratorne infekcije 

osobito nakon kontakta s drugima, općenito apeliramo na redovitu higijenu 

infekcije da savjesno prijave problem prema 

smjernica i odgovorno se ponašaju prema svojoj okolini kako bi spriječili daljnje širenje infekcije i osigrali 

atski plivački savez i Sportsko 

Svjesni smo iznimne važnosti olimpijske godine i svih natjecanja koja prethode Olimpijskim igrama, 
skog prvenstva u malim bazenima i odgode natjecanja u bliskoj 

Nitko nije predviđao ovakav razvoj događaja, ali vjerujemo da će se situacija u dogledno vrijeme 


