
 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΓΙΕΙΝΗ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ 
 

ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΣΡΩΝ ΚΑΣΑ COVID 19 
 
Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Φ.Ο.Επ.Α., το Τγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΤ και τισ 
υποδείξεισ τθσ Τγειονομικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ τθσ ΓΓΑ, που εςτιάηουν αποκλειςτικά ςτον τομζα του 
ακλθτιςμοφ, ςυγκζντρωςε και ςυνζταξε τισ παρακάτω οδθγίεσ που αφοροφν τισ προπονιςεισ και τουσ όρουσ - 
ςυνκικεσ διεξαγωγισ των αγϊνων που τελοφνται υπό τθν αιγίδα του. 
 
Γενικοί κανόνεσ για τθν αποφυγι μετάδοςθσ του Covid - 19 

 Να ενθμερϊνετε άμεςα τον προπονθτι ι τον υπεφκυνο τθσ αίκουςασ, ςε περίπτωςθ που ζχετε κάποιο από 
τα παρακάτω ςυμπτϊματα και ΔΕΝ ΠΑΣΕ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ι ΠΡΟΠΟΝΗΗ: 

 Πυρετό 
 Βιχα 
 Δφςπνοια 
 Τπζρμετρθ κόπωςθ 
 Μυαλγίεσ  

 Να πλζνετε ςυχνά τα χζρια με ςαποφνι και νερό για τουλάχιςτον 30 δευτερόλεπτα ι να τα κακαρίηετε με 
αντιςθπτικό διάλυμα με βάςθ το οινόπνευμα. 

 Να αποφεφγετε το άγγιγμα του προςϊπου (μφτθ, ςτόμα, οφκαλμοί) με άπλυτα χζρια, ιδίωσ αν 
προθγουμζνωσ υπιρξε επαφι με αντικείμενα που ζχουν αγγίξει πολλά άλλα άτομα (π.χ. πόμολα, διακόπτεσ 
κλπ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ). 

 Να καλφπτετε τθ μφτθ και το ςτόμα με χαρτομάντθλο ςε περίπτωςθ βιχα ι φταρνίςματοσ και να το 
απορρίπτεται άμεςα ςε κάδο απορριμμάτων. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει χαρτομάντθλο, να 
χρθςιμοποιείτε το εςωτερικό των αγκϊνων. 

 Να πλζνετε άμεςα τα χζρια και το πρόςωπο ςε περίπτωςθ επαφισ με άλλο άτομο. 

 Να αποφεφγετε χειραψίεσ,  εναγκαλιαςμοφσ και φιλικά χτυπιματα. Δεν αγγίηετε  το πρόςωπό ςασ και δεν 
τρίβετε τα μάτια ςασ όταν ιδρϊνετε. 

 Να αποφεφγετε ςυνκικεσ ςυγχρωτιςμοφ. 

 Να τθρείτε απόςταςθ 2 μζτρων από άλλα άτομα και να φοράτε προςτατευτικι μάςκα ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ. 

 

υνκικεσ αικουςών 
 φμφωνα με το ΦΕΚ_3958_Β_15_09_2020, τα άτομα που επιτρζπονται ςτα κλειςτά γιπεδα και γυμναςτιρια 

είναι : 
1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα πρϊτα 400 τ.μ. τθσ αίκουςασ και 
1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα άνω των 400 τ.μ. τθσ αίκουςασ 

Για τισ περιοχζσ όπου εφαρμόηονται ζκτακτα περιοριςτικά μζτρα (ςυνακροίςεωσ ζωσ 9 άτομα), ο μζγιςτοσ 
αρικμόσ ακλθτών και ακλοφμενων ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ άνω των 150 τ.μ. περιορίηεται ςτο 50% 
των παραπάνω. 

 Όπου υπάρχουν παράκυρα κα ανοίγουν ςυχνά, για αρκετι ϊρα, πριν και μετά τθν προπόνθςθ ι τον αγϊνα, 

για τον καλό αεριςμό τθσ αίκουςασ. ε κάκε περίπτωςθ κα γίνεται ότι είναι δυνατόν για τθν ανανζωςθ του 

αζρα τθσ αίκουςασ. 

 Σο κάκε αγωνιςτικό τραπζηι κατά τθν προπόνθςθ ι τον αγϊνα και οι κζςεισ των ακλθτϊν όταν 
προπονοφνται, κα είναι ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 3m μεταξφ τουσ.   

 Ο κακαριςμόσ με τθν οικιακι χλωρίνθ κα επαναλαμβάνεται τακτικά. 

 Σρζξιμο, αςκιςεισ φυςικισ κατάςταςθσ κλπ κα γίνονται ςε εξωτερικό χϊρο. 
 
 ε όλο τον χϊρο, περιλαμβανομζνθσ τθσ ειςόδου, κα υπάρχουν απολυμαντικά για τα χζρια, άφκονο ςαποφνι 

για το πλφςιμο των χεριϊν και χειροπετςζτεσ μιασ χριςθσ ι χαρτί κουηίνασ για το ςτζγνωμα των χεριϊν. 



 τθν τουαλζτα κα υπάρχει διακζςιμο ςπρζι χλωρίνθσ. 

Είςοδοσ ςτθν αίκουςα  

 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε κάκε τρίτο πρόςωπο.  

 Κατά τθν είςοδο ςτθν αίκουςα φοροφν όλοι προςτατευτικζσ μάςκεσ. τθν περίπτωςθ που θ αίκουςα ζχει 
δφο ειςόδουσ, κα χρθςιμοποιείται μόνο θ μια εξ αυτϊν για είςοδο-ζξοδο, αποκλειςτικά. 

 τθν είςοδο τθσ αίκουςασ κα υπάρχει ςτο πάτωμα, πετςζτα - πανί -κομμάτι κακαρισ μοκζτασ κλπ, που 

ψεκάηουμε τακτικά με αρκετι ποςότθτα χλωρίνθσ και επί του οποίου οποιοςδιποτε μπαίνει ςτθν αίκουςα, 

υποχρεωτικά, ςκουπίηει επιςταμζνα τα παποφτςια του.  

 Κατά τθν είςοδο κα γίνεται κερμομζτρθςθ όλων των ειςερχομζνων, οι οποίοι κα φοροφν μάςκα ι αςπίδα 

προςωπίδα. 

 Φροντίηουμε να διατθροφμε κακαρό αυτό το ποδόμακτρο, το οποίο πιάνουμε μόνο με γάντια μιασ χριςθσ 

και το πλζνουμε ςυχνά ςτουσ 60 βακμοφσ. Προτείνεται να υπάρχουν δυο - τρία ι και περιςςότερα τζτοια 

"χαλάκια ειςόδου" για να τα αλλάηετε ςυχνά και δεν ξεχνάτε να τα ψεκάηετε με χλωρίνθ κατά τθ χριςθ. 

Απλζσ παλιζσ πετςζτεσ αρκοφν και πλζνονται εφκολα ςτο πλυντιριο. 

 Ακλθτζσ - ακλιτριεσ – προπονθτζσ, μόλισ ειςζρχονται ςτθν αίκουςα και αφοφ ζχουν ςκουπίςει τα παποφτςια 

τουσ ςτο εμποτιςμζνο με χλωρίνθ πατάκι, αλλάηουν αμζςωσ και φοροφν τα αγωνιςτικά τουσ παποφτςια και 

τα ροφχα τθσ προπόνθςθσ. 

 Για κάκε χριςτθ τθσ αίκουςασ κα υπάρχει μια κακαρι - απολυμαςμζνθ καρζκλα για να ακουμπάει τα 

πράγματά του. Η απόςταςθ μεταξφ των καρεκλϊν κα είναι θ μεγαλφτερθ δυνατι και οπωςδιποτε οι χριςτεσ 

δ ε ν κα ςυνωςτίηονται γφρω από τισ καρζκλεσ τουσ. Οι καρζκλεσ κα είναι πάντα οι ίδιεσ. Οι ακλθτζσ - 

ακλιτριεσ κα ςθμαδζψουν ο κακζνασ τθν καρζκλα του και κα χρθςιμοποιοφν πάντα τθν ίδια. 

 Απαγορεφεται το φαγθτό ςτθν αίκουςα. Ο κάκε χριςτθσ τθσ αίκουςασ κα φζρνει μαηί του το δικό του 

μπουκάλι νερό, ςε καμία περίπτωςθ δεν γίνεται κοινι χριςθ των μπουκαλιϊν νεροφ. 

Παρουςίεσ – Παρουςιολόγιο – Καταγραφι παρόντων  

 τθν αίκουςα κα υπάρχει κακθμερινά μια ειδικι κατάςταςθ ειςερχομζνων - εξερχομζνων χρθςτϊν, θ οποία 

κα ςυμπλθρϊνεται και κα υπογράφεται από όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ, ακόμθ και για αυτοφσ που κα 

ειςζλκουν ςτθν αίκουςα για λίγα λεπτά. Ο πίνακασ αυτόσ είναι για τθν απευκταία περίπτωςθ ιχνθλάτθςθσ 

κροφςματοσ covid-19. Επιςυνάπτουμε υπόδειγμα ςε μορφι word για να το επεξεργαςτείτε και να το 

προςαρμόςετε ςτα δικά ςασ δεδομζνα χωρίσ όμωσ να κάνετε καμία αλλαγι ςτισ ςτιλεσ με τα ηθτοφμενα. 

ΠΡΟΟΧΗ: μθν υπογράφεται όλοι και όλεσ με το ίδιο ςτυλό. Μθν πθγαίνει δθλαδι το ςτυλό από χζρι ςε χζρι. 

Μπορείτε να ψεκάηεται το ςτυλό με οινόπνευμα ι να βάηετε απολυμαντικό μετά τθ χριςθ. 

 Για τθν τιρθςθ και φφλαξθ των πινάκων αυτϊν, με τάξθ και με θμερομθνιακι ςειρά, υπεφκυνοσ είναι ο/θ 

προπονθτισ ι ο ζφοροσ ι ο διαχειριςτισ τθσ άικουςασ. Ο πίνακασ περιζχει προςωπικά δεδομζνα και δεν κα 

πρζπει να παραμζνει ςε κοινι κζα. 

Προπόνθςθ - Αγώνεσ 

 ΙΧΤΕΙ ΑΤΣΗΡΑ θ αρχι τθσ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ. Οι ακλθτζσ/τριεσ και οι ακλοφμενοι/εσ για να αγωνιςκοφν 
κα φζρουν μαηί τουσ: 

 
 Σο δελτίο ακλθτικισ ιδιότθτασ 

 Σθν Κάρτα Τγείασ ακλθτι 

 Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςε αγϊνα, κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊνουν και να προςκομίηουν το 
«Δελτίο καταγραφισ ακλοφμενου/θσ για τθν αςφαλι επιςτροφι ςτθν ακλθτικι δραςτθριότθτα», που 
επιςυνάπτεται ςτο παρόν. 

 Δεν διεξάγονται τα αγωνίςματα του «Διπλοφ». 

 Δεν αλλάηουμε πλευρά μεταξφ των ςετ.  

 Μετά από κάκε ατομικό αγϊνα απολυμαίνεται το τραπζηι. 
 



 Απαγορεφεται θ είςοδοσ κεατϊν ςτθν αίκουςα των αγϊνων.  

 Προπονθτζσ - προπονιτριεσ, ζφοροι φοροφν μάςκα κακϋόλθ τθν διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτθν αίκουςα 

όταν δεν προπονοφν 

 Κατά τθν προπόνθςθ ι τον αγϊνα, οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ δεν φοροφν μάςκα. Πολλοί ακλθτζσ και 

ακλιτριεσ ςυνθκίηουν να χνωτίηουν τθν ρακζτα τουσ και κατόπιν να τθν ςκουπίηουν με το ελεφκερο χζρι. 

Είναι μια κίνθςθ πολλζσ φορζσ μθχανικι. Μθν τθν κάνετε. Απαγορεφεται ςε αυτι τθν φάςθ. 

 Ο κάκε ακλθτισ ακλιτρια ζχει τθν δικιά του πετςζτα-πετςζτεσ και δεν τθν ανταλλάςει με ςυνακλθτζσ, οφτε 

τθν μπερδεφει με τθν πετςζτα άλλου, οφτε τθν ακουμπάει πάνω ςε άλλθ πετςζτα. 

 ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ να απλϊνονται ςτα παραβάν ιδρωμζνεσ μπλοφηεσ και πετςζτεσ.  

 ε κάκε τραπζηι διαιτθτι κα υπάρχει υγρό απολυμαντικό.  

 Όςοι εκτελοφν χρζθ διαιτθτι και θ Γραμματεία που διευκφνει τουσ αγϊνεσ κα φοροφν αςπίδα προςϊπου ι 
μάςκα. 

 Οι υπεφκυνοι των ομάδων είναι ςυνυπεφκυνοι για τθν τιρθςθ του πρωτοκόλλου κατά τθ διάρκεια των 
αγϊνων και φροντιηουν για τθν εφαρμογι των όρων του παρόντοσ.   

Αποχώρθςθ από τθν αίκουςα 

Κάκε ακλθτισ - ακλιτρια, αφοφ τελειϊςει τθν προπόνθςθ, τα ιδρωμζνα χρθςιμοποιθμζνα ροφχα και τθν 

πετςζτα του κα τα τοποκετεί ςε ςακοφλα, αφοφ ζχει απολυμάνει τα χζρια του/τθσ. Κλείνει τθ ςακοφλα καλά, και 

εφόςον υπάρχει, τθν τοποκετεί ςε ξεχωριςτι κικθ τθσ ακλθτικισ του τςάντασ. Σο ίδιο κάνει και με τα 

αγωνιςτικά του παποφτςια. Απολυμαίνει εκ νζου ι πλζνει τα χζρια του/τθσ. Φτάνοντασ ςτο ςπίτι τα 

χρθςιμοποιθμζνα ροφχα βγαίνουν από τθν τςάντα αμζςωσ και πάνε για πλφςιμο. Σα αγωνιςτικά παποφτςια, ει 

δυνατόν ςκουπίηονται με διάλυμα χλωρίνθσ και αερίηονται καλά μζχρι τθν επόμενθ προπόνθςθ. Κάνετε ντουσ 

και λοφςιμο. 

Οι προπονθτζσ ι οι ζφοροι ι οι διαχειριςτζσ τθσ αίκουςασ, είναι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ όλων των πιο πάνω. 

Πριν και μετά τθν προπόνθςθ φροντίηετε επιμελϊσ να αεριςτεί θ αίκουςα.  

Οι μεγάλοι ςε θλικία ακλοφμενοι, οι ευπακείσ ομάδεσ και οι ζχοντεσ υποκείμενα νοςιματα κα πρζπει να 

είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί και να ακολουκοφν πιςτά το πρωτόκολλο. Να ζχουν πάντα κατά νου ότι αυτοί 

κινδυνεφουν περιςςότερο. 
 
ε περίπτωςθ διπλϊν προπονιςεων, ι προπονιςεων με διαφορετικοφσ ακλθτζσ ςε διαφορετικι ϊρα τθσ 

θμζρασ, (μικρά γκρουπ) λόγω ςτενότθτασ χϊρου, επαναλαμβάνετε τθν διαδικαςία απολφμανςθσ. 

 

Οδθγίεσ για διαχείριςθ κρουςμάτων Covid-19 και επανζναρξθ ακλθτικισ δραςτθριότθτασ μετά από 
κρφςμα 

Διαχείριςθ φποπτου ι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ ςε αςυμπτωματικόσ ακλθτι με εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ 
Covid-19 λοίμωξθσ : 

 Απομόνωςθ του κροφςματοσ και περαιτζρω διαχείριςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ  

 Οι αςυμπτωματικοί ακλθτζσ επανζρχονται ςτθν ακλθτικι δραςτθριότθτα εφόςον πλθροφνται όλα τα 
παρακάτω : 

- μετά από 7 θμζρεσ από τθν θμζρα τθσ πρϊτθσ εργαςτθριακισ επιβεβαίωςθσ COVID-19, και  

- εφόςον ζχουν δφο αρνθτικά φαρυγγικά δείγματα, με ≥ 24 ϊρεσ απόςταςθ το πρϊτο από το δεφτερο 
(ιδανικά τθν 4θ και 5θ θμζρα), και 

-  δεν ζχουν εμφανίςει εν τω μεταξφ οποιοδιποτε ςφμπτωμα νόςου  

 υμπτωματικόσ ακλθτισ με εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ Covid-19 λοίμωξθσ  

- απομόνωςθ του κροφςματοσ και περαιτζρω διαχείριςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ  

- οι ςυμπτωματικοί ακλθτζσ επανζρχονται ςτθν ακλθτικι δραςτθριότθτα εφόςον πλθροφνται όλα τα 
παρακάτω : 

- απυρεξία χωρίσ τθ χριςθ αντιπυρετικϊν για 3 θμζρεσ, και 



- απουςία ςυμπτωμάτων αναπνευςτικοφ, και 

- ζχουν δφο αρνθτικά φαρυγγικά δείγματα, με ≥ 24 ϊρεσ απόςταςθ το πρϊτο από το δεφτερο  

Ειδικά για τουσ αγώνεσ που διεξάγονται υπό τθν αιγίδα του ΠΟΦΕΠΑ, ακλθτισ/τρια αςυμπτωματικόσ/θ ι 
ςυμπτωματικόσ/θ, επανζρχεται ςτθν αγωνιςτικι δράςθ ζνα (1) μινα μετά από τθν θμζρα τθσ πρώτθσ 
εργαςτθριακισ επιβεβαίωςθσ COVID-19. Η αίκουςα όπου προπονείται ο ακλθτισ, επίςθσ δεν μπορεί να 
φιλοξενιςει αγώνα για ζνα (1) μινα. Προγραμματιςμζνοσ για το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα αγώνασ 
αναβάλλεται και ορίηεται από τον ΠΟΦΕΠΑ νζα θμερομθνία διεξαγωγισ ςτθν ζδρα τθσ αντίπαλθσ ομάδασ.  

ΠΡΟΟΧΗ: Για τθν επανζναρξθ τθσ ακλθτικισ δραςτθριότθτασ απαιτείται πλιρθσ καρδιολογικόσ ζλεγχοσ 
και ςυχνι παρακολοφκθςθ. 

 

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΓΓΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΦΟΕΠΑ. 
  



 

  

Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση για ενδεχόμενο ιχνηλάτησης επαφών λόγω COVID-19 
# Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση κατοικίας e-mail Κινητό τηλ. 
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*  Προσδιορίστε αν έχετε κάποιο σύμπτωμα από τα επόμενα: Πυρετός, Βήχας, Δύσπνοια, Πονόλαιμος, Κόπωση/Μυαλγία, Διάρροια, Ανοσμία με ένα "ΝΑΙ", αλλιώς σημειώστε "ΟΧΙ" 

** Η υπογραφή βεβαιώνει ότι τα στοιχεία είναι αληθή και υποδηλώνει την αποδοχή και τήρηση των όρων χρήσης της εγκατάστασης όπως έχουν τεθεί από την Πολιτεία 

και τους αρμόδιους φορείς για την τρέχουσα περίοδο 

 
Το παρόν τηρείται και φυλάσσεται στην αθλητική εγκατάσταση για 14 ημέρες, αποκλειστικά και μόνο για λόγους ιχνηλάτησης των χρηστών της εγκατάστασης σε περίπτωση θετικού κρούσματος COVID-19.  



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Σ  Ο Ρ ΓΑ Ν Ι Σ Μ Ο Σ
Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ

Δελτίο καταγραφής αθλούμενου
για την ασφαλή επιστροφή 

στην αθλητική δραστηριότητα

1. Έχετε νοσήσει από COVID-19 (νοσηλεία στο νοσοκομείο ή στο σπίτι); 

ΝΑΙ              ΟΧΙ

Εάν έχετε νοσήσει θα πρέπει να επισκεφτείτε καρδιολόγο για βεβαίωση άθλησης.

2. Είχατε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα τις τελευταίες 14 ημέρες; 

πυρετό
βήχα

αίσθημα κόπωσης
μυαλγίες / αρθραλγίες (πόνο στους μυς και στις αρθρώσεις)

ΝΑΙ              ΟΧΙ

 Εάν έχετε συμπτώματα θα πρέπει να αποφύγετε την άσκηση για τουλάχιστον 14 ημέρες

3.  Έχετε έρθει σε επαφή με ύποπτο ή  επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 τις 
προηγούμενες 14 ημέρες;

ΝΑΙ              ΟΧΙ

Εάν ναι δεν θα πρέπει να αθληθείτε εντατικά για 14 ημέρες από την τελευταία επαφή.

Έχω απαντήσει σε όλα ΟΧΙ και έχω ενημερωθεί για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας και για 
τους κινδύνους υγείας που μπορεί να προκαλέσει ο κορωνοϊός (COVID-19).

Ο/Η  Δηλ….

………………............................…
(Υπογραφή)

Ημερομηνία: …...../…...../….....

Επώνυμο:………………………………………………….. Όνομα:……………………………………………..

Πατρώνυμο:…………………………… ...Ημερομηνία Γέννησης: ………/…………/……………..


