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MĂSURI DE PREVENȚIE A INFECȚIEI CU COVID19 ÎN CADRUL  

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE SPORT COLUMBOFIL 

Acest document stabilește liniile directoare recomandate structurilor sportive afiliate la 

Federația Română de Sport Columbofil, pentru desfășurarea activităților și diminuarea 

riscului de infectie COVID-19. 

Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecție 

COVID19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei. 

Membrii columbofili care își desfășoară activitatea în cadrul cluburilor sportiv 

columbofile afiliate la F.R.S.C. au obligația, în cazul participării la procesul de îmbarcare 

pentru concursurile columbofile, să respecte Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 privind 

aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a 

infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, precum și 

dispozițiile Legii nr. 55 din 15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19. 

Toți membrii cluburilor sportiv columbofile trebuie să fie întotdeauna informați și atenți 

în ceea ce privește apariția simptomelor COVID 19. Informațiile generale despre COVID 19 

și simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităților de sănătate publică (Ministerul 

Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică). 

Simptomele includ: 

 Cele mai comune semne: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței 

respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc. 

 Rare: dureri de cap, greață, diaree, alte simptome. 

Recomandări generale de prevenție pentru a limita răspândirea COVID-19: 

 Spălați-vă frecvent pe mâini cu apa și săpun timp de 20 secunde sau folosiți dezinfectant 

pentru mâini; 

 Când tușiți sau strănutați acoperiți-vă gura și nasul cu plica cotului sau cu o batistă de 

hârtie – aruncați batista imediat și spălați-vă pe mâini cu apa și săpun; 

 Evitați să vă atingeți fața, ochii, gura, nasul cu mâinile neigienizate; 

 Limitați, pe cât posibil, contactul fizic (cu menținerea pe cât posibil, a unei distanțe 

sociale de 2 metri); 



 Folosiți pentru dezinfecție doar produse de dezinfecție avizate pentru scopul și nevoia 

identificată; 

 Toate echipamentele trebuie dezinfectate riguros; 

 Toate locațiile de îmbarcare vor fi prevăzute cu dezinfectant.  

Fiecare structură sportivă va asigura o persoană de contact responsabilă cu oganizarea și 

coordonare activității de îmbarcare. Aceasta va desemna o comisie de îmbarcare, care rămâne 

permanent să se ocupe de procedurile de îmbarcare.  

Persoana responsabilă cu oganizarea și coordonare activității de îmbarcare are obligația 

să se asigure să fie respectate măsurile de distanțare socială pentru evitarea îmbolnăvirii și se 

va asigura că nu se formează grupuri de columbofili în stradă, în fața cluburilor sportiv 

columbofile și în zona vizuală din jur. 

Deasemenea, cluburilor sportiv columbofile trebuie să dispună de materiale 

dezinfectante, sursă de apă și săpun pentru respectarea condițiilor de igienă. 

Persoanele simptomatice (care prezintă semne de răceala cum ar fi: temperatură, tuse, 

strănut, etc.) nu se vor prezenta în locurile de îmbarcare. 

Conducerea cluburilor sportiv columbofile trebuie să programeze sosirea membrilor la 

locul de îmbarcare, astfel încât să nu se creeze aglomerări. 

Măsuri obligatorii: 

 Purtarea maștii (medicală/non-medicală), care pentru o protecție eficace trebuie să 

acopere atât gura, cât și nasul; 

 Îmbarcările trebuie organizate în aer liber; 

 Membrii cluburilor sportiv columbofile cu vârstă peste 65 ani trebuie să aibă prioritate la 

îmbarcarea porumbeilor. Aceștia vor îmbarca primii; 

 Comisiile de îmbarcare a porumbeilor vor fi formate din 2 persoane; 

 Păstrarea distanței dintre membrii columbofili de 2 m în timpul așteptării la îmbarcare; 

 Se va evita contactul direct între persoane; 

Procedura de îmbarcare: 

Membrii columbofili așteaptă la o distanță de minim 2 metri față de comisie și predă 

comisiei lăzile cu porumbei, specificând comisiei care este lada cu echipa. După îmbarcare, 

semnează fișa, primește lazile și părăsește obligatoriu incinta clubului în cel mai scurt timp. 

Pentru îmbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport special se pot forma 2 comisii, 

câte 1 pe fiecare parte a mașinii, comisie formată din maxim 3 membrii, respectând regulile 

de distanțare socială. Aceste comisii se formează obligatoriu din ultimii columbofili care au 

înscris porumbeii în concurs. 

  Cu stimă, 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SPORT COLUMBOFIL 

reprezentată legal  

prin domnul Ioan ZAVATE  

în calitate de Preşedinte. 

                  


