Nr. 81/17.05.2020

Către
toate cluburile şi asociaţiile columbofile din cadrul UCPR
Având în vedere situaţia actuală creată de noul coronavirus (COVID-19) în Romania,
deloc favorabilă columbofililor şi urmare a propunerilor C.N.S., în şedinţa CD din data de
16.05.2020, s-a hotărât următoarele :
1. perioada de desfăşurare a campionatului columbofil, sezonul maturi, este 30.0515.08.2020;
2. depunerea online a unui nou plan de zbor până în data de 27.05.2020 (protocoalele
aprobate rămân valabile);
3. planul de zbor va cuprinde maxim 12 etape pentru categoriile I şi II;
4. primele patru etape se vor putea face la mai putin de cinci zile;
5. se vor putea efectua două etape de acelas tip în aceeaşi zi;
6. etapele Derby se vor face în jurul datei de 25.07.2020.
Urmare a riscului încă ridicat de contaminare şi îmbolnăvire cu noul coronavirus (COVID19), columbofili vor respecta cu stricteţe, la locurile de îmbarcare şi desigilare, măsurile
sanitare de protecţie, impuse de legislaţia în vigoare şi anume :
1. activităţile de îmbarcare şi desigilare se vor face obligatoriu în spaţii deschise;
2. în cadrul acestor activităţi, obligatoriu vor fi respectate următoarele:
-

se va evita formarea de grupuri mai mari de trei persoane;

-

se va păstra distanţa de 1,5 m între persoane;

-

se va evita contactul direct între persoane;

-

se va purta masca de protecţie, astfel încât gura şi nasul să fie acoperite;

- la fiecare centru de îmbarcare/desigilare vor exista produse de dezinfectare atât pentru
suprafeţe cât şi pentru mâini;
-

se va asigura o sursă de apă şi săpun pentru a se executa spălatul regulat pe mâini;

se vor dezinfecta regulat mâinile persoanelor din cadrul comisiilor de
îmbarcare/desigilare;
- se vor curăţa regulat posturile de lucru cu dezinfectanţi pentru suprafete pe baza de
clor sau etanol 75%;
3. persoanele simptomatice (care prezintă semne de răceala cum ar fi : temperatură, tuse,
strănut, etc.) nu se vor prezenta în locurile de îmbarcare şi desigilare;
4. decalarea orară a sosirii columbofililor la locurile de îmbarcare şi desigilare;
5. membrii columbofili cu vârsta de peste 65 ani, vor avea prioritate la
îmbarcare/desigilare, sau vor trimite porumbeii/ceasul prin intermediul membrilor
columbofili mai tineri;
6. măsurile sanitare de protecţie înainte amintite vor fi făcute cunoscute tuturor
columbofililor, vor fi consemnate într-un document la nivelul fiecărui club columbofil,
va fi însuşit prin semnătură de fiecare membru participant la activităţile columbofile
de îmbarcare şi desigilare şi va fi afisat la loc vizibil.
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