
Rugby and COVID-19

You could get  
the virus if you:

   Come into close proximity 
with someone who has 

are coughing or sneezing

   Touch surfaces that 
someone who has the virus 
has coughed or sneezed 

hands to your face 

Close contact means 
spending more than 
15 cumulative minutes 
within one metre 

   The risk is higher indoors 

   Outdoor activity has 

   Airborne droplets 
transmit the virus rather 

   Rugby has natural social 

   Typical rugby cumulative 
high transmission-risk 
contact is between 

five and one minute 

How you can reduce 
the risk in rugby:

   Encourage lower 

   Get the ball away from 
the base of the scrum 

   Change headgear, jerseys 
and shorts at half-time

   Arrive at training or 
matches on your own

    Do not share water bottles

   Avoid unnecessary contact 
in training and game 
celebrations or huddles

   Respect social distancing 
during breaks in play

   Disinfect rugby balls and 
hands before, during and 
after training and matches

   Disinfect hands before, 
during and after training 
and matches

   Do not spit, clear noses 

   Go straight to the 
training pitch and leave 

   Cover your face with 

coughing or sneezing

COVID-19 is typically spread in cough or respiratory droplets

Read more at  
https://playerwelfare.worldrugby.org/covid-19

What you need to know

Můžete se nakazit, 
pokud:

    Jste v blízkém kontaktu
s někým, kdo je infikovaný, 
zvláště pokud
kašle nebo kýchá.

   Dotknete se povrchů, na které
někdo, kdo je infikovaný,
kašlal nebo kýchal
a svýma neumytýma
rukama se dotkete svého 
obličeje (očí, nosu nebo úst).

Blízký kontakt znamená
strávit více než 15 minut 
do jednoho metru
od infikované osoby
(podleWHO).

   Riziko je vyšší v místnostech
nebo v uzavřených prostorách.

   Venkovní aktivita má
nižší riziko přenosu
než vnitřní aktivita.

   Kapénky přenášejí virus
spíše než fyzický kontakt.

   Ragby má přirozené 
rozestupy díky ofsajdové linii.

   Typický ragbyový kumulativní 
čas kontaktu s vysokým 
rizikem přenosu se pohybuje 
mezi 13 minutami u hráčů 
první a druhé řady a jednou 
minutou u křídelních útočníků.

Jak snížit riziko
během ragby:

   Skládejte nízko a vyhněte
se kontaktu tváří v tvář.

   Rozehrávejte rychleji míč 
ze mlýna nebo rucku.

   Vyměňte v poločase helmu, 
dres a trenýrky.

   Přicházejte na tréninky 
nebo zápasy samostatně.

    Nepůjčujte si láhev s pitím.

   Vyhněte se zbytečným 
kontaktům během tréninků 
i zápasů (oslavy, plácnutí 
apod.).

   Dodržujte rozestupy
během přestávek ve hře.

   Dezinfikujte míče  
před, během i po tréninku 
nebo zápasu.

   Dezinfikujte si ruce
před, během i po tréninku 
nebo zápasu.

   Neplivejte, nečistěte si nos
a nevyndavejte chrániče zubů.

   Jděte na tréninku rovnou 
na hřiště a odejděte hned 
po tréninku.

   Zakryjte si tvář rukávem 
nebo předloktím, pokud
kašlete nebo kýcháte.

COVID-19 se šíří hlavně při blízkém kontaktu s infikovanou osobou
vzduchem kašlem nebo kýcháním kapénkami (sliny, nosní sekret).

 

Ragby a COVID-19
Co byste měli vědět


