ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ_ΕΠΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΕΩΝ- ΕΠΙΗΜΩΝ-ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Αγαπθτοί ποδοςφαιριςτζσ και ποδοςφαιρίςτριεσ, αγαπθτοί υπεφκυνοι των
ςωματείων,
Οι λοιμϊξεισ με τονCOVID-19 ςυνεχίηουν να μασ απαςχολοφν κακθμερινά. Σε καμία
περίπτωςθ δεν μποροφμε να αγνοιςουμε αυτι τθν πραγματικότθτα. Γι αυτό το
λόγο κα πρζπει να κάνουμε μια προςπάκεια να προςαρμοςτοφμε ςτα δεδομζνα
που αλλάηουν κακθμερινά με ςτόχο τθν μείωςθ μιασ πικανισ μόλυνςθσ.
Αυτι θ προςπάκεια μπορεί να πετφχει μόνο ςε ςυνεργαςία με τισ υπεφκυνεσ
υγειονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ χϊρασ μασ.
Το παρακάτω υγειονομικό πρωτόκολλο αποτελεί μια κατευκυντιρια γραμμι για
όλα τα ςωματεία τα οποία κα είναι υποχρεωμζνα να εφαρμόςουν όλα τα μζτρα
που αναφζρονται παρακάτω, οφτωσ ϊςτε να γίνει δυνατι θ επανζναρξθ του
εραςιτεχνικοφ ποδοςφαίρου υπό τισ καλφτερεσ δυνατζσ προχποκζςεισ
λαμβάνοντασ υπόψθ τα κακθμερινά προβλιματα. Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και
εφαρμογι των προτεινόμενων μζτρων ςυςτινεται ο διαχωριςμόσ τθσ κάκε
ακλθτικισ εγκατάςταςθσ ςε τρεισ ηϊνεσ

Ζϊνθ 1:αφορά το κακαρά αγωνιςτικό μζροσ
Ζϊνθ 2: αφορά τα αποδυτιρια
Ζϊνθ 3:αφορά τον προςβάςιμο ελεφκερο χϊρο γφρω από τθν ακλθτικι
εγκατάςταςθ
Πικανζσ εγκαταςτάςεισ γφρω από τθ Ζϊνθ 3 (κυλικεία, καντίνεσ κ.α) υπόκεινται ςτα
ιςχφοντα πρωτόκολλα των υπεφκυνων υγειονομικϊν υπθρεςιϊν.

Γενικοί κανόνες
1. Στισ Ζϊνεσ 2 και 3 είναι υποχρεωτικι θ απόςταςθ του 1,5 -2m
(μζτρων)μεταξφ των ατόμων
2. Απαγορεφονται οι πανθγυριςμοί με ςωματικι επαφι (εναγκαλιςμοί,
χειραψίεσ)
3. Να τθροφνται οι κανόνεσ ςωςτισ υγιεινισ ςυμπεριφοράσ ςε περίπτωςθ
βιχα, φτερνίςματοσ (χριςθ χαρτομάντθλου, χριςθ του αγκϊνα του χεριοφ
για το βιξιμο)
4. πλφςιμο χεριϊν με ςαποφνι (τουλάχιςτον για 30 δευτερόλεπτα) ι/και
απολφμανςθ χεριϊν
5. αποφεφγονται φτυςίματα και απζκκριςθ υγρϊν από τθ μφτθ ςτουσ
ακλθτικοφσ χϊρουσ

Ύποπτα κρούσματα
Ποδοςφαιριςτζσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ μόνο αν τθροφν τισ νομικζσ
προχποκζςεισ για άκλθςθ όπωσ αυτζσ περιγράφονται από τθν Γενικι
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και ςυμπλθρϊνοντασ τα ςχετικά ζντυπα που είναι
αναρτθμζνα ςτο(https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981covid19-sports). Άτομα με ςυμπτϊματα κα πρζπει να εγκαταλείπουν αμζςωσ
τθν ακλθτικι εγκατάςταςθ (βιχασ, κερμοκραςία πάνω από 37, δφςπνοια ι και
άλλα ςυμπτϊματα κρυολογιματοσ). Η κερμομζτρθςθ είναι υποχρεωτικι για
κάκε ειςερχόμενο ςτισ εγκαταςτάςεισ. Τα παραπάνω μζτρα ιςχφουν και όταν
υπάρχουν παρόμοια ςυμπτϊματα και ςε μζλθ του ςτενοφ περιβάλλοντοσ των
παραβριςκόμενϊν ςτθν εγκατάςταςθ. Εάν υπάρξει κετικό τεςτ, ιςχφουν όλοι οι
περιοριςμοί που εφαρμόηονται από τισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ περιοχισ.
Επιβάλλεται οπωςδιποτε καραντίνα 14 θμερϊν για το άτομο με το κετικό τεςτ.
Το ίδιο ιςχφει ςε περίπτωςθ κετικοφ τεςτ ατόμου του ςτενοφ περιβάλλοντοσ
των παραβριςκόμενϊν ςτθν εγκατάςταςθ. Για τθν επάνοδο του ακλθτι ςτισ
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ μετά τθν καραντίνα χρειάηεται γνωμάτευςθ
καρδιολόγου ότι ο εν λόγω ακλθτισ μπορεί να ακλθκεί κανονικά.
Οργανωτικά κζματα
1. Εφαρμόηονται τα ιςχφοντα μζτρα των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν τθσ περιοχισ
2. Οριςμόσ από τον ςφλλογο ενόσ ατόμου που είναι υπεφκυνο για τθν
εφαρμογι του υγειονομικοφ πρωτοκόλλου και λεπτομερείσ ενθμζρωςθ –
εκπαίδευςθ από το άτομο αυτό όλων των αναμειγνυομζνων
(ποδοςφαιριςτϊν, προπονθτϊν, βοθκθτικοφ προςωπικοφ, παραγόντων) για
τθν τιρθςθ των κανόνων του πρωτοκόλλου. Η ενθμζρωςθ επεκτείνεται και
ςτα μζλθ τθσ φιλοξενοφμενθσ ομάδασ αναφορικά με ιδιαιτερότθτεσ τθσ
ακλθτικισ εγκατάςταςθσ
3. Άτομα που κα βρίςκονται ςτθ Ζϊνθ 3 ενθμερϊνονται για το πρωτόκολλο
μζςω τθσ ανάρτθςισ του ςτθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ

4. Η ακλθτικι εγκατάςταςθ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ ςε όλεσ τισ
ειςόδουσ και εξόδουσ με κατάλλθλα μζςα για πλφςιμο των χεριϊν ι
απολφμανςθ.
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των παρευριςκομζνων ανά πάςα ςτιγμι ςε ποδοςφαιρικό
γιπεδο ( προπόνθςθ, επίςθμοσ ι και φιλικόσ αγϊνασ) δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα
ογδόντα (80) άτομα. Επίςθσ,για τθν καταγραφι ειςερχομζνων-εξερχομζνων ςτισ
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ γίνεται υποχρεωτικά χριςθ του εντφπουΚατάλογοσ
ειςερχομζνων-εξερχομζνων ςτθν ακλθτικι εγκατάςταςθ. Το αρχείο διατθρείται
ςτθν εγκατάςταςθ για λόγουσ ιχνθλαςιμότθτασ για 14 θμζρεσ. Συςτινεται να
χρθςιμοποιείται μία είςοδοσ και ζξοδοσ (θ ίδια) ςτθν εγκατάςταςθ για τον ζλεγχο
των παρευριςκόμενϊν.
Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ κροφςματοσ τθροφνται οι «Οδθγίεσ του ΕΟΔΤ και τθσ
Τγειονομικισ Επιτροπισ τθσ Γ.Γ.Α. για τα Ομαδικά Ακλιματα».
Συςτάςεισ ΕΟΔΥ-Υγειονομικισ Επιτροπισ ΓΓΑ για Ομαδικά Ακλιματα (από
1/7/2020)
5. Εάν και εφόςον κρίνουν οι τοπικζσ υγειονομικζσ αρχζσ διαφορετικά τότε
ιςχφει θ απόφαςι τουσ.
Άτομα κατά ηϊνεσ
Ζϊνθ 1:
Α) ακλθτζσ -τριζσ, τεχνικζσ και ιατρικζσ ομάδεσ και βοθκθτικό προςωπικό
Β) διαιτθτζσ
Γ) τραυματιοφορείσ
Δ) υπεφκυνοι εφαρμογισ υγειονομικοφ πρωτοκόλλου
Ε) πικανά διαπιςτευμζνοι δθμοςιογράφοι, φωτογράφοι
Θα πρζπει να τθροφνται οι αποςτάςεισ και να χρθςιμοποιείται θ προςτατευτικι
μάςκα από όςουσ δεν ςυμμετζχουν ενεργά ςτον αγϊνα
Ζϊνθ 2 (αποδυτιρια):
Α) ακλθτζσ -τριζσ, τεχνικζσ και ιατρικζσ ομάδεσ και βοθκθτικό προςωπικό
Β) διαιτθτζσ
Γ) υπεφκυνοι εφαρμογισ υγειονομικοφ πρωτοκόλλου
Η είςοδοσ και θ ζξοδοσ από τα αποδυτιρια ςυςτινεται να γίνεται ξεχωριςτά για τθν
κάκε μία ομάδα, τθρϊντασ και τισ κατάλλθλεσ αποςτάςεισ. Για το λόγο αυτό
ςυςτινεται οι προπονιςεισ να οργανϊνονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται
ο ςυγχρωτιςμόσ κατά τθν είςοδο και ζξοδο των προπονθτικϊν γκρουπ ςτον χϊρο.
Για τισ προπονιςεισ εφαρμόηονται και οι Οδθγίεσ Αςφαλοφσ Άςκθςθσ Γϋ Φάςθσ
τθσ Γ.Γ.Α.Oδθγίεσ αςφαλοφσ άςκθςθσ Γ' Φάςθσ ςε οργανωμζνουσ ακλθτικοφσ
χϊρουσ από 01/06/2020. ςυμπλθρωματικά με το Πρωτόκολλο τθσ Ομοςπονδίασ.
Ζϊνθ 3
Ο αρικμόσ των ατόμων που βρίςκονται ςτθν Ζϊνθ 3 πρζπει να είναι γνωςτόσ κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ ακλθτικισ εκδιλωςθσ με υποχρεωτικι καταγραφι των
ςτοιχείων των ατόμων αυτϊν (προςαρμογι ςτισ διατάξεισ τθσ περιοχισ). Αν είναι
δυνατόν να υπάρχουν ξεχωριςτζσ είςοδοι και ζξοδοι.

Δεν επιτρζπονται κεατζσ κατά τθν προπόνθςθ ι τουσ αγϊνεσ.
Επανάλθψθ βαςικϊν κανόνων για τουσ υπευκφνουσ
-

-

Εφαρμογι των διατάξεων των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν τθσ περιοχισ ςτθν
οποία βρίςκεται θ εγκατάςταςθ.
Βαςικζσ προχποκζςεισ τιρθςθσ των μζτρων υγιεινισ (κακαριότθτα,
απολφμανςθ, ςαποφνι, πετςζτεσ μια χριςθσ, ρφκμιςθ ειςόδου-εξόδου)
Οργάνωςθ αποδυτθρίων (άφιξθ, αναχϊρθςθ ομάδων) με προςπάκεια
αποφυγισ ςυγχρωτιςμοφ, χριςθ των ντοφη από κάκε ομάδα ξεχωριςτά εκεί
όπου ο χϊροσ είναι ενιαίοσ, προςπάκεια περιοριςμοφ του χρόνου παραμονισ
ςτα αποδυτιρια. Κακϊσ επίςθσ ςτθ χριςθ των αποδυτθρίων να εφαρμόηεται
ό,τι προβλζπεται ςτισ «Οδθγίεσ Αςφαλοφσ Άςκθςθσ Γ ϋφάςθσ» τθσ Γ.Γ.Α.
Oδθγίεσ αςφαλοφσ άςκθςθσ Γ' Φάςθσ ςε οργανωμζνουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ
από 01/06/2020.
-Όςον αφορά τθν διαμονι, μεταφορά και μετακίνθςθ των ομάδων ιςχφουν τα
αντίςτοιχα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.
-Για τισ μεταβάςεισ των ακλθτϊν/ομάδων προσ το εξωτερικό ι τισ μεταβάςεισ
από το εξωτερικό ιςχφουν οι οδθγίεσ και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τθσ Γ.Γ.Α.
Οδθγίεσ Υγειονομικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ ΓΓΑ για μετάβαςθ ακλθτϊν και
ομάδων προσ το εξωτερικό
Οδθγίεσ Υγειονομικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ ΓΓΑ για μετάβαςθ ακλθτϊν και
ομάδων από το εξωτερικό

Όλεσ οι παραπάνω προτάςεισ ζχουν ςαν ςτόχο να μειωκεί ο κίνδυνοσ μόλυνςθσ. Οι
υπεφκυνοι παρακαλοφνται να ελζγχουν ςυνεχϊσ τθν εφαρμογι των μζτρων και
πικανά να τα αναπροςαρμόηουν ςφμφωνα με τισ ιςχφοντεσ απαιτιςεισ των
υπθρεςιϊν υγιεινισ τθσ περιοχισ.

