ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2021

1. Το παρόν καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες, τα μέτρα προστασίας και τις οδηγίες που
αφορούν στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελληνίων Αγώνων όλων των αεραθλημάτων
με βάση τις τρέχουσες οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ.
2. Παραπέμπει στις ισχύουσες διευκρινιστικές οδηγίες της Γ.Γ.Α, που αποτελούν αναπόσπαστα
παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου, ήτοι στα:
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_16_07_2021.pdf
https://gga.gov.gr/images/odigies_ygeionomika_protokola_v9.pdf
3. Θα αναφέρεται σε κάθε Ενημερωτικό Δελτίο Αγώνα που θα εκδίδει η ΕΛΑΟ για κάθε αγωνιστική
συνάντηση ενώ θα δύναται να εμπλουτίζεται με επιμέρους λεπτομέρειες εξειδικευμένες για
κάθε αεράθλημα.

Πρόσβαση στους χώρους
1. Η είσοδος στους κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους των αγώνων για τους αγωνιζόμενους αθλητές
διοργανωτές εργαζομένους ή θεατές γίνεται κατόπιν της τήρησης των προβλεπόμενων ελέγχων
και μέτρων του παρόντος.
2. Το προσωπικό των αγώνων και οι έχοντες οργανικές θέσεις σε κάθε διοργάνωση θα
περιορίζονται στον απολύτως απαραίτητο αριθμό, για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή του
αγώνα.
3. Οι συμμετέχοντες αεραθλητές θα πρέπει να έχουν δηλωθεί από το σωματείο τους πριν την
έναρξη των αγώνων όπως ορίζεται στο εκάστοτε ενημερωτικό δελτίο αγώνα που εκδίδεται από
την ΕΛΑΟ και σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων της ΕΛΑΟ.
4. Τα απαραίτητα άτομα στην γραμματεία των αγώνων που απαιτούνται για κάθε διοργάνωση θα
κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις, με απόσταση 2 μ. μεταξύ τους φορώντας μάσκα καθ΄ όλη
τη διάρκεια της παραμονής και εργασίας τους στον χώρο.
5. Η υποβολή των απαραίτητων πρωτότυπων δικαιολογητικών εγγραφής και η επίδειξη των
υγειονομικών εγγράφων των αθλητών, οργάνων καταγραφής πτήσεων κτλ , όπου αυτή
απαιτείται, θα γίνεται αυτοπρόσωπα από τους αθλητές σύμφωνα με το ανακοινωθέν
πρόγραμμα εγγραφών και με την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων για την χρήση και
λειτουργία των κλειστών χώρων –γραμματεία και γραφεία του αγώνα.

Οδηγίες προληπτικού ελέγχου (testing) για αθλητές, εργαζόμενους και έχοντες
οργανικές θέσεις στον αγώνα.
Οι έλεγχοι για COVID‐19 περιγράφονται αναλυτικά στο:
https://gga.gov.gr/images/odigies_ygeionomika_protokola_v9.pdf
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Συγκεκριμένα:

1. Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT‐PCR) ή με άμεσο τεστ αντιγόνου
(Rapid Antigen Test, RAT). Συστήνεται το άμεσο τεστ αντιγόνου να γίνεται την ημέρα του αγώνα
ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ωρο πριν τον αγώνα. Αν υπάρχουν διαδοχικές μέρες
αγώνες, π.χ. Παρ‐Σαβ‐Κυρ, 1 τεστ πριν τον πρώτο αγώνα. Τα ως άνω tests (PCR ή rapid), ισχύουν
για 72 ώρες. Αν οι αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις (3) τότε 1 τεστ ανά τρία (3) 24ωρα.
2. Από τον προληπτικό έλεγχο με τεστ αντιγόνου για covid19 (PCR, rapid) εξαιρούνται όσοι
διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ 2 έως 6 μήνες μετά
τη νόσηση. (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά
τη νόσηση).
3. Οι αεραθλητές που είναι κάτω των 18 ετών είναι δυνατόν να διενεργούν self‐test το οποίο θα
γίνεται την ημέρα του αγώνα παρουσία του υπευθύνου COVID19 της Ομάδας.

Οδηγίες αποστασιοποίησης, τήρησης αποστάσεων και μέτρα ατομικής
προστασίας
1.

Χρήση μάσκας υποχρεωτικά σε κλειστούς χώρους πχ γραμματεία αγώνων –γραφεία κτλ και σε
οχήματα μεταφοράς και συστήνεται η χρήση της σε ανοικτούς χώρους, όπου παρατηρείται
συνωστισμός.
2. Όλες οι ενημερώσεις του αγώνα, τα briefings των αθλητών κτλ θα γίνονται σε εξωτερικούς
χώρους ή εξ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπου και αν αυτό είναι δυνατόν. Οι
υπεύθυνοι της διοργάνωσης μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ‐ τουλάχιστον 2 μέτρα
απόσταση μεταξύ αθλητών/τριών και φροντίζουν για την αποφυγή του συνωστισμού και τον
περιορισμό των επαφών μεταξύ αθλητών/τριών, προσωπικού κτλ κατά την προσέλευση και
αποχώρηση στην γραμματεία του αγώνα
3. Κάθε αεραθλητής φέρει μαζί του και χρησιμοποιεί αποκλειστικά ατομικό εξοπλισμό του
αθλήματος Σε περίπτωση χρήσης κοινών πτητικών μέσων, οργάνων κτλ ακολουθούνται οι
οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό/απολύμανση: https://eody.gov.gr/odigies‐gia‐ton‐
perivallontiko‐katharismo‐mi‐ygeionomikon‐monadonpoy‐echoyn‐ektethei‐ston‐io‐sars‐cov‐2/
Συστήνεται απολύμανση πριν και μετά από την χρήση του εξοπλισμού από κάθε αεραθλητή.
4. Σε περίπτωση χρήσης κλιματιστικών στους χώρους της γραμματείας των αγώνων ή των
γραφείων εφαρμόζονται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αποφυγή ανακύκλωσης του αέρα της
εγκατάστασης: https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/klimatistika‐covid19.pdf
5. Αποδυτήρια : Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων, όπου υπάρχουν, με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 παρουσία ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. εντός των αποδυτηρίων
 αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων Δημόσιας Υγείας
6. Τελετές απονομών δεν επιτρέπονται. Μπορεί να γίνει όμως μια προσαρμογή και οι αθλητές να
παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους από ένα τραπέζι, χωρίς επαφή, χωρίς συνωστισμό.
7. Τα αποτελέσματα και ότι έντυπο υλικό απαιτείται για την πληροφόρηση και τη ροή των αγώνων
θα διανέμεται σε χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Θεατές
Η παρουσία των θεατών στους αγώνες θα επιτρέπεται εφόσον οι συνθήκες και οι οδηγίες το επιτρέπουν.
Από 26 Ιουλίου έως Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 η σχετική ΚΥΑ είναι δημοσιευμένη στο
ΦΕΚ 3276Β/24‐7‐2021.
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Διαχείριση κρούσματος σε αθλητές
Επικαιροποιημένες Οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID‐19 και για τη διαχείριση κρούσματος στον
αθλητισμό (13/03/2021)

Διαχείριση κρούσματος στο τεχνικό επιτελείο ή προσωπικό συλλόγου /
ομοσπονδίας / εγκατάστασης: Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό
https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/11/COVID19‐lixi‐karantinas‐apomonosis.pdf

Βεβαιώσεις μετακίνησης αθλητών
Δεν απαιτούνται καθώς δεν υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις.

Μετακινήσεις‐ Μεταφορές αθλητών
Όπου απαιτούνται πραγματοποιούνται βάσει όσων προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ για τις μεταφορές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ και ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για COVID‐19
Όλοι οι εμπλεκόμενοι στους αεραθλητικούς αγώνες θα πρέπει:
1. Να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον
συνάνθρωπό τους από τη σοβαρή απειλή της λοίμωξης COVID‐19.
2. Να εφαρμόζουν το παρόν Πρωτόκολλο και τις συστάσεις προστασίας του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ‐ https://eody.gov.gr/neos‐koronaios‐covid‐19/
3. Να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και καλές πρακτικές προστασίας από τον COVID‐19,
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών :
α. για χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας προσώπου
β. για τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, τουλάχιστον δύο (2) μέτρα,
γ. για συχνή υγιεινή των χεριών είτε με νερό και σαπούνι, είτε με υγρό αντισηπτικό διάλυμα.
Πληροφορίες αναφορικά με τον κορωνοϊό μπορείτε να βρείτε:
‐στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/neos‐koronaios‐covid‐19/
‐Υπουργείο Υγείας «Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό»
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh‐dhmosias‐ygieinhs/metadotika‐kai‐mhmetadotika‐
noshmata/c388‐egkyklioi/6652‐odhgies‐prostasias‐apo‐anapneystikh‐loimwkshapo‐to‐neo‐koronaio
‐Εγκύκλιοι
Υπουργείου
Υγείας
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh‐
dhmosiasygieinhs/metadotika‐kai‐mh‐metadotika‐noshmata/c388‐egkyklioi
‐ΓΓΑ‐ Αθλητισμός &Covid 19 https://gga.gov.gr/component/content/article/278‐
covid/2981‐covid19‐sports
‐Γραμμή 24ωρης λειτουργίας του ΕΟΔΥ για πληροφορίες στο 1135

3

