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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

APHRODITE CUP 2021 

 

Στο πλαίσιο επαναπρογραμματισμού της διοργάνωσης του 6ου Διεθνούς Τουρνουά Ρυθμικής 
Γυμναστικής APHRODITE CUP, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2021, έχει 
διαμορφωθεί το παρόν υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες που 
θα τηρηθούν στο πλαίσιο της διοργάνωσης με σκοπό τη διεξαγωγή ασφαλών αγώνων και την 
προστασία όλων των εμπλεκομένων από την πανδημία covid-19. 

Το παρόν στηρίζεται στο Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, 
όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και στους Κανονισμούς Διεξαγωγής 
Αγώνων υπό συνθήκες Covid-19 που έχουν εκδώσει τόσο η Διεθνής όσο και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Γυμναστικής.  

Στο παρόν περιλαμβάνονται όλοι οι κανόνες διεξαγωγής, τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και οι 
διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και στο πλαίσιο αυτής. Στο βαθμό 
που κρίνεται απαραίτητο, και αξιολογώντας την κατάσταση που θα διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα 
μας μέχρι και την τέλεση των αγώνων, το παρόν θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και 
εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων-συνεργατών της διοργάνωσης, με βάση τα επιδημιολογικά 
δεδομένα και τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ COVID-19 

Μανούσος Τριαντάφυλλος, Ειδικός Παθολόγος 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Νίνα Κοντοπούλου, Φυσίατρος 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Αριθμός Συμμετεχόντων Αθλητριών: 170 

Αριθμός Συνοδών-Προπονητών: 100 
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Αριθμός Κριτών: 40 

Αριθμός Προσωπικού & Εθελοντών: 200 

Εγκατάσταση Διεξαγωγής: Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Φαλήρου (Ταεκβοντό)  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 22 – 26 Σεπτεμβρίου 2021  

 22 & 23 Σεπτεμβρίου: Επίσημες Προπονήσεις 

 24 – 26 Σεπτεμβρίου: Αγωνιστική Διαδικασία 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΓΟ και της FIG, υπενθυμίζεται σε όλους τους 
συμμετέχοντες, κριτές, προπονητές, συνοδούς να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής 
υγιεινής και προφύλαξης, όπως να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι, να φορούν μάσκα σε 
όλους τους χώρους της εγκατάστασης και να τηρούν φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5μ όπου αυτό 
είναι δυνατό. 

Σημειώνεται ότι εντός της εγκατάστασης θα προσφέρεται η δυνατότητα σε αθλήτριες και μέλη των 
αποστολών αλλά και στο προσωπικό, τους εθελοντές και τους κριτές της διοργάνωσης διενέργειας PCR 
ή Rapid Test. Η σχετική υπηρεσία θα προσφέρεται από τον Υγειονομικό Υπεύθυνο της Διοργάνωσης, 
και το σχετικό έξοδο θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ενδιαφερόμενο. 

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να προχωρήσει σε κάποιο διαγνωστικό test θα πρέπει να 
συμπληρώσει και να υποβάλλει στον υπεύθυνο της διοργάνωσης το σχετικό έντυπο που 
επισυνάπτεται.  

 

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  

A. ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

• Ανήλικες Αθλήτριες:  

Για να συμμετάσχει μια αθλήτρια στους αγώνες θα πρέπει να έχει: 

1. Ενεργό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Νόσησης, είτε 

2. Αρνητικό PCR εντός 72 ωρών από την έναρξη των αγώνων, είτε 

3. Αρνητικό Rapid Test εντός 48 ωρών από την έναρξη των αγώνων, είτε  

4. Αρνητικό Self Test την ημέρα του αγώνα (ισχύει μόνο για αθλήτριες κάτω των 12 ετών).  

Διευκρίνιση 1: Δεδομένου ότι η πρώτη μέρα των αγώνων είναι η 24η Σεπτεμβρίου, και στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει ενεργό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, για τη συμμετοχή στον αγώνα 
απαιτείται: 
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✓ είτε αρνητικό PCR με ημερομηνία διενέργειας το αργότερο την 21η Σεπτεμβρίου, 

✓ είτε αρνητικό Rapid Test με ημερομηνία διενέργειας το αργότερο την 22η Σεπτεμβρίου, 

✓ είτε αρνητικό Self Test με ημερομηνία διενέργειας την ημέρα του αγώνα. 

Για τη συμμετοχή στις προπονήσεις στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου, απαιτείται αντίστοιχα: 

1. Ενεργό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Νόσησης, είτε 

2. Αρνητικό PCR εντός 72 ωρών από την ημέρα της προπόνησης, είτε 

3. Αρνητικό Rapid Test εντός 48 ωρών από την ημέρα της προπόνησης, είτε  

4. Αρνητικό Self Test την ημέρα της προπόνησης 

 

Σημείωση: To Self Test ισχύει μόνο για την ημέρα τέλεσής του.  

 

• Ενήλικες Αθλήτριες: 

Για να συμμετάσχει μια αθλήτρια στη διοργάνωση θα πρέπει να έχει: 

1. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Νόσησης, ή  

2. Αρνητικό PCR εντός 72 ωρών από την έναρξη των αγώνων, ή 

3. Αρνητικό Rapid Test εντός 48 ωρών από την έναρξη των αγώνων  

Για τη συμμετοχή στις επίσημες προπονήσεις (και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργό 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης) απαιτείται ομοίως σχετικό αρνητικό PCR 72 ωρών ή Rapid Test 
48 ωρών πριν την προπόνηση. 

 

B. ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 

Όλες οι αθλήτριες που έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στη διοργάνωση φέρουν την αποκλειστική 
ευθύνη προστασίας της υγείας τους, και αναλαμβάνουν την ευθύνη για ενδεχόμενο κίνδυνο, φθορά ή 
βλάβη της υγείας τους που θα προκύψει από την μετακίνησή τους προς την πόλη διεξαγωγής της 
διοργάνωσης.  

Για να συμμετάσχει μια αθλήτρια στη διοργάνωση, και ακολουθώντας τις συστάσεις της FIG, θα πρέπει 
να έχει: 

1. Aρνητικό PCR 72 ωρών πριν τη άφιξη στην Ελλάδα, και 

2. Αρνητικό PCR ή Rapid Test την ημέρα άφιξής στην Ελλάδα 

Μετά το πέρας των αγώνων, και πριν την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, όλες οι αθλήτριες οφείλουν 
να υποβληθούν σε PCR ή Rapid Test. 
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Διευκρίνιση 1: Σε περίπτωση που μια αθλήτρια ή άλλος μέλος μιας αποστολής τεθεί σε καραντίνα (είτε 
εξαιτίας θετικού διαγνωστικού test ή επειδή αποτελεί στενή επαφή ενεργού κρούσματος), όλα τα 
σχετικά έξοδα (διαμονή, γεύματα, μετακινήσεις, ιατρικά έξοδα, επιπλέον tests, κλπ) επιβαρύνουν το 
ίδιο το άτομο. Έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη της κάθε αποστολής να ενημερωθεί για τις 
ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς που έχει ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή και η Ελληνική Πολιτεία 
όσον αφορά τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην πανδημία covid-19 και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη διοργάνωση.  

Σημείωση: Έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών/πιστοποιητικών που επιτρέπουν τη συμμετοχή 
στη διοργάνωση θα πραγματοποιείται κάθε φορά που οι αθλήτριες θα εισέρχονται στην εγκατάσταση. 

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τόσο το 
προσωπικό όσο και οι εθελοντές της διοργάνωσης να έχουν εμβολιαστεί και να διαθέτουν ενεργό 
πιστοποιητικό εμβολιασμού (ή νόσησης). 

Σε περίπτωση μη εμβολιασμένου ατόμου, το άτομο αυτό θα πρέπει να προσκομίσει αρνητικό PCR ή 
Rapid Test 48 ωρών πριν από την πρώτη μέρα απασχόλησής του. Το PCR ή Rapid Test θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε 48 ώρες.  

Διευκρίνιση 1: Σε περίπτωση που πρώτη μέρα απασχόλησης είναι η Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, θα 
πρέπει να προσκομισθεί αρνητικό PCR ή Rapid Test με ημερομηνία διενέργειας το Σάββατο 18 
Σεπτεμβρίου. Νέο αρνητικό PCR ή Rapid Test 48 ωρών θα πρέπει να προσκομισθεί την Τετάρτη 22 και 
την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου. 

 
 

ΚΡΙΤΕΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ – ΑΡΧΗΓΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Η σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας είναι όπως όλοι οι κριτές – προπονητές – συνοδοί – αρχηγοί αποστολών είναι 
εμβολιασμένοι και σε θέση να προσκομίσουν είτε ενεργό πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε 
πιστοποιητικό νόσησης. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να  προσκομίσουν: 

1. Αρνητικό PCR 72 ωρών πριν από την πρώτη άφιξή τους στην εγκατάσταση, ή 

2. Αρνητικό Rapid Test 48 ωρών πριν από την πρώτη άφιξή τους στην εγκατάσταση.  

Το PCR ή Rapid Test θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 48 ώρες.  
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Στο πλαίσιο περιορισμού του αριθμού των παρευρισκομένων στην εγκατάσταση στον απολύτως 
απαραίτητο, κάθε αποστολή μπορεί να έχει στις τάξεις της έναν (1) Αρχηγό Αποστολής και μέχρι τρεις 
(3) Προπονητές.  

 
 

ΘΕΑΤΕΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 

Τη διοργάνωση θα μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 500 προσκεκλημένοι (με την επίδειξη 
πρόσκλησης). Ο αριθμός αυτό αποτελεί το 25% της χωρητικότητας των ανοικτών κερκίδων.  

Οι ενήλικες θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Ανήλικοι μέχρι 17 
ετών μπορούν να εισέλθουν στην εγκατάσταση με την επίδειξη αρνητικού PCR ή Rapid Test 48 ωρών. 
Στην περίπτωση ανηλίκων μέχρι 12 ετών είναι δυνατή και η επίδειξη αρνητικού Self Test της ίδιας 
ημέρας. 
 

 

ΤΑΞΙΔΙ - ΔΙΑΜΟΝΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Για το ταξίδι τους στην Ελλάδα, οι αποστολές καλούνται να ενημερωθούν αναφορικά με τα ισχύοντα 
για ταξίδια από το εξωτερικό προς την Ελλάδα (και αντίστροφα) μέσω της ειδικής ιστοσελίδας 
ενημέρωσης των ταξιδιωτών για θέματα covid-19 του ΕΟΔΥ και του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού. 

https://travel.gov.gr/#/ 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Όλες οι αποστολές, οι οποίες έχουν φροντίσει για τη διαμονή τους μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής, 
θα διαμείνουν στο Ξενοδοχείο CORAL.  

Στο παρόν επισυνάπτεται: 

• Το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο που εφαρμόζει το Ξενοδοχείο,  

• Πιστοποίηση εναρμονισμού του Ξενοδοχείου με πρωτοβουλίες που αφορούν στην πρόληψη με-
τάδοσης μολυσματικών ασθενειών, 

• Έντυπο οδηγιών του Ξενοδοχείου προς τους ενοίκους, 

• Έντυπο που αφορά στον καθαρισμό των δωματίων και το οποίο οι αρχηγοί των αποστολών θα 
πρέπει να συμπληρώσουν και να παραδώσουν στο ξενοδοχείο κατά την άφιξή τους.  

 

 

https://travel.gov.gr/#/
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους και της διαμονής τους στο ξενοδοχείο, όλοι οι εμπλεκόμενοι 
οφείλουν να φορούν συνεχώς μάσκα όταν βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, να τηρούν τις φυσικές 
αποστάσεις και να εφαρμόζουν τους κανόνες προσωπικής υγιεινής. Υγρά αντισηπτικά διαλύματα 
υπάρχουν σε διάφορα σημεία στο ξενοδοχείο για χρήση από τους επισκέπτες και τους ενοίκους. 

Το σερβίρισμα των γευμάτων για όλους τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση θα πραγματοποιείται σε 
ξεχωριστή τραπεζαρία, στην οποία δεν θα έχουν πρόσβαση οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου. 

 
 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Επιβάλλεται η χρήση μάσκας από όλους τους εμπλεκομένους στη διοργάνωση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μετακίνησής τους προς την εγκατάσταση ή το ξενοδοχείο. 

Τα πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις των αποστολών θα καθαρίζονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα υποβάλλονται σε εκτεταμένο καθαρισμό και 
απολύμανση κάθε βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των ημερήσιων μετακινήσεων. 

Για τους οδηγούς ισχύει ό,τι ισχύει και για το λοιπό προσωπικό της διοργάνωσης. 

Εντός των πούλμαν, τα μέλη των αποστολών κάθονται ανά δύο θέσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
τηρείται ο κανόνας τήρησης των απαραίτητων φυσικών αποστάσεων. 

 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η είσοδος στην εγκατάσταση γίνεται από όλους φορώντας μάσκα.  

Υπάρχουν δύο είσοδοι στην εγκατάσταση. Η πρώτη είσοδος χρησιμοποιείται από τις αποστολές, το 
προσωπικό, τους εθελοντές και τους κριτές, και η δεύτερη για την είσοδο στην εγκατάσταση των 
διαπιστευμένων θεατών. 

Και στις δύο εισόδους, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Γίνεται θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων. 

• Επιδεικνύονται τα απαραίτητα σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιολογητικά (πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού, νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/Rapid Test/Self Test). 

• Καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας των εισερχομένων και η 
ώρα εισόδου στην εγκατάσταση, ενώ δηλώνεται ότι ο εισερχόμενος δεν έχει εμφανίσει κάποιο 
από τα συμπτώματα του ιού τη συγκεκριμένη ημέρα (επισυνάπτεται δείγμα εντύπου καταγρα-
φής).  
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Η καταγραφή́ των παραπάνω γίνεται με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής. Τα σχετικά έντυπα 
φυλάσσονται ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος από τον ΕΟΔΥ και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες.  

Η είσοδο στην εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο σε άτομα με διαπίστευση ή πρόσκληση. Όλοι οι 
συμμετέχοντες, τα μέλη των αποστολών, οι κριτές, το προσωπικό και οι εθελοντές της διοργάνωσης 
έχουν λάβει κάρτα διαπίστευσης, την οποία φέρουν καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην 
εγκατάσταση. Χωρίς διαπίστευση ή πρόσκληση δε είναι δυνατή η είσοδος στην εγκατάσταση. 

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ενημερώσει εκ των προτέρων όλους τους εμπλεκόμενους για τα έγγραφα 
που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στη διοργάνωση, καθώς και για τις διαδικασίες προσέλευσης 
και αποχώρησης, την ανάγκη τήρησης ασφαλών αποστάσεων, τα μέτρα καθαριότητας και χρήσης 
αθλητικού εξοπλισμού, την ασφαλή χρήση αποδυτηρίων και τουαλετών.  

 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής, όλοι οι χώροι θα έχουν καθαριστεί επιμελώς από συνεργείο 
καθαρισμού πριν τους αγώνες.  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα υπάρχει στην εγκατάσταση συνεργείο καθαρισμού που θα 
προσφέρει σχετικές υπηρεσίες. Το προσωπικό́ καθαριότητας θα φορά́ στολή́ εργασίας, μάσκα και 
γάντια μιας χρήσεως. Σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης θα υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό 
υγρό διάλυμα (με αντλία) για την απολύμανση χεριών, σε εμφανή́ σημεία. Στις τουαλέτες θα υπάρχει 
υγρό σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μιας χρήσης.  

Μετά το πέρας της προπονητικής ή αγωνιστικής δραστηριότητας, γίνεται ημερήσιος γενικός 
καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων της εγκατάστασης. 

Για την καθαριότητα του χώρου είναι απαραίτητη η χρήση προϊόντων που περιέχουν αντιμικροβιακούς 
παράγοντες αποτελεσματικούς κατά των κορωνοϊών. 

 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

Εντός της εγκατάστασης θα προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, καλά αεριζόμενο, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί, αν χρειαστεί, ως χώρος απομόνωσης, προκειμένου να παραμείνει εκεί άτομο το οποίο 
θα εμφανίσει συμπτωματολογία covid-19 κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, έως ότου επιληφθεί το 
ιατρικό προσωπικό και μέχρι να ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ από τον Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής 
για περαιτέρω ενέργειες. 

Ο χώρος απομόνωσης θα πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διευκολύνει την 
υγιεινή όσων βρίσκονται σε αυτό. Στο δωμάτιο αυτό θα υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμες προστατευτικές 
μάσκες, γάντια μιας χρήσης και προστατευτική ιατρική ρόμπα.  
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ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ & 
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης θα υπάρχει ειδική σήμανση, η οποία θα υπενθυμίζει στους 
παρευρισκόμενους τις οδηγίες και τα μέτρα προστασίας της ατομικής και της δημόσιας υγείας. 

 

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να φορούν προστατευτική μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής 
τους στην εγκατάσταση και σε όλους τους χώρους. 

Οι αθλήτριες δεν είναι υποχρεωμένες να φορούν μάσκα όταν εκτελούν πρόγραμμα κατά τη διάρκεια 
προπόνησης ή εντός του αγωνιστικού χώρου. 

 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων από ένα (1) άτομο ανά 15τμ. Δεδομένων των διαστάσεων των 
υπαρχόντων αποδυτηρίων, επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία μέχρι και έξι (6) αθλητριών ανά 
αποδυτήριο. 

Η χρήση των κατιονιστήρων (ντους) περιορίζεται στο 50% της δυναμικότητας τους. 

 

ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

Οι προπονητές/τριες και οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης μεριμνούν ώστε να τηρούνται όσο γίνεται 
φυσικές αποστάσεις τουλάχιστον 2μ μεταξύ των αθλητριών σε στάση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
τη λήξη του αγώνα. Συστήνεται στις αθλήτριες και τις προπονήτριες να απέχουν από επαφή, χειραψίες 
και/ή εναγκαλισμούς. Μετά τη λήξη της εκτέλεσής τους, συστήνεται στις αθλήτριες να κατευθύνονται 
στα αποδυτήρια όπου θα πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Οι κριτές και η γραμματεία του αγώνα κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις, με απόσταση 2μ μεταξύ 
τους, φορώντας μάσκα καθ΄ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που η τήρηση της 
φυσικής απόστασης των 2μ δεν είναι εφικτή, η Οργανωτική Επιτροπή έχει προβλέψει την ύπαρξη 
προστατευτικών διαχωριστικών μεταξύ των θέσεων των κριτών (plexiglass).  

 

ΚΕΡΚΙΔΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΑΤΩΝ 
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Στις κερκίδες της εγκατάστασης, οι διαπιστευμένοι θεατές θα μπορούν να κάθονται σε θέσεις που 
έχουν απόσταση τουλάχιστον 1,5μ μεταξύ τους. Θα υπάρχουν απαγορευτικές ενδείξεις σε ενδιάμεσα 
καθίσματα, ώστε να επιτευχθεί η τήρηση αποστάσεων. 

Για την παρακολούθηση των αγώνων, η Οργανωτική Επιτροπή έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχει 
ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming. 

 

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 

Για τις Τελετές Απονομών ισχύουν τα κάτωθι: 

• Οι αθλήτριες δύναται να εισέρχονται στον χώρο απονομών χωρίς μάσκα, τηρώντας μεταξύ τους 
απόσταση 2μ. 

• Οι αθλήτριες παραλαμβάνουν το μετάλλιο από δίσκο τον οποίο τους προτάσσει στέλεχος της 
διοργάνωσης, το οποίο φέρει συνεχώς μάσκα. Το ίδιο ισχύει και για το δίπλωμα διάκρισης. 

• Οι επίσημοι που συμμετέχουν στις Τελετές Απονομών συνοδεύουν το στέλεχος της διοργάνωσης 
που μεταφέρει τον δίσκο των μεταλλίων χωρίς να έχουν επαφή με τις αθλήτριες και φορούν 
μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

• Για τη λήψη της αναμνηστικής φωτογραφίας, οι επίσημοι παρατάσσονται δεξιά/αριστερά του 
βάθρου απονομών σε απόσταση από τις αθλήτριες. 

• Για τον περιορισμό των επαφών, δεν προσφέρονται λουλούδια στις αθλήτριες. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

Για τη διαχείριση κρούσματος σε αθλήτρια που συμμετέχει στη διοργάνωση ακολουθούνται οι οδηγίες 
της ΓΓΑ που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Επικαιροποιημένες Οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων 
COVID-19 και για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό (13/03/2021)» που υπάρχει αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (επισυνάπτεται). 

Για τη διαχείριση κρούσματος σε άλλο μέλος αποστολής ή μέλος του προσωπικού ή εθελοντή, 
ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για το γενικό πληθυσμό 
(https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf) 

Σε περίπτωση που εντοπιστεί θετικό, ή ύποπτο κρούσμα covid -19 κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης: 

• Ειδοποιείται άμεσα ο Υγειονομικός Υπεύθυνος για θέματα covid-19 της διοργάνωσης και ο Υπεύ-
θυνος Ιατρικών Υπηρεσιών. 

• Το συγκεκριμένο άτομο οδηγείται στο χώρο απομόνωσης για αντίστοιχα περιστατικά. 

• Διενεργείται επαναληπτικό διαγνωστικό test σύμφωνα με τις οδηγίες του Υγειονομικού Υπεύθυ-
νου. Το κόστος του διαγνωστικού test βαρύνει την αντίστοιχη αποστολή ή το συγκεκριμένο ά-
τομο.  

https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf
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• Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος ακολουθεί τις οδηγίες που έχει ορίσει ο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση θετι-
κών κρουσμάτων και ενημερώνει τον Υπεύθυνο της Οργανωτικής Επιτροπής για τις ενέργειες 
που πρέπει να ακολουθηθούν αναφορικά με την ενημέρωση και επιτήρηση στενών επαφών του 
θετικού κρούσματος 

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Οδηγίες σχετικά με τις οδηγίες για την προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας θα είναι 
αναρτημένες στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά της εγκατάστασης. Οι οδηγίες αυτές 
αφορούν στους κανόνες και την εφαρμογή της υγιεινής των χεριών, στα συμβατά συμπτώματα για 
COVID-19 λοίμωξη, στη συμπεριφορά στον αθλητικό χώρο.  

Το παρόν πρωτόκολλο κοινοποιείται σε όλες τις συμμετέχουσες αποστολές, τους κριτές, το προσωπικό 
και τους εθελοντές της διοργάνωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ θα βρίσκεται συνεχώς 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

 

 

 

 

  


