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Respect government rules 
and guidance: anyone 
displaying any symptoms 
should not train or play

3

Bring and use your own 
clothing and training 
equipment only

2

Bring and use your
own water bottle only

4

Arrive at training on your
own by walking, bike or car.
Try to avoid public transport 
and do not car share

5

Clean and disinfect
your hands before, after
and during training

7

Follow directions for 
entering and leaving
the pitch

6

Arrive shortly before
training and go
straight to the pitch

8

Respect social distancing 
when training and
follow union guidance
* local variation of WHO guideline

1m*

9

Have fun, but do not 
celebrate with or 
high-�ve team-mates 

11

Enjoy being back 
playing rugby

10

Clean and disinfect
rugby balls, changing
them regularly

12

Only scrummage
against scrum
machines at training

13

Keep any tackling low to 
reduce transmission risk

15

Return home immediately
after training

PLAY
SAFE

14

Do not spit or clear your 
nose, where possible do
not handle your gumshield, 
until after training 

Ragby a COVID-19
Průvodce návratem na hřiště
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HRAJTE
BEZPEČNĚ
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Ragby a COVID-19
Průvodce návratem na hřiště

Respektujte vládní nařízení 
a pokyny: kdo pociťuje 
jakékoliv příznaky, nesmí 
trénovat ani hrát.

Přineste si a používejte
pouze svoji vlastní láhev 
s vodou nebo jiným nápojem.

Přineste si a používejte pouze 
svoje vlastní oblečení 
a tréninkové vybavení.

Přijďte na trénink pěšky, 
na kole nebo přijeďte autem. 
Snažte se vyhnout hromadné 
dopravě a nesdílejte auto.

Myjte si a dezinfikujte
ruce před, po i během 
tréninku.

Přijďte těsně před tréninkem 
a jděte rovnou na hřiště.

Postupujte podle pokynů 
pro vstup a odchod ze hřiště.

Respektujte rozestupy 
při tréninku a řiďte se pokyny 
klubu nebo unie.

Bavte se, ale neoslavujte
se spoluhráči, ani si spolu 
neplácejte (High Five).

Čistěte a dezinfikujte 
ragbyové míče, 
pravidelně je měňte.

Užívejte si návrat
ke hraní ragby.

Trénujte mlýn pouze 
na tréninkovém zařízení.

Skládejte pouze za spodní 
polovinu těla soupeře, snížíte 
tím riziko přenosu.

Neplivejte ani si nečistěte 
nos, počkejte až na konec 
tréninku.

Odcházejte po tréninku 
bez zdržování domů.


