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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

Σε	 συνέχεια	 των	 διαταγμάτων	 του	Υπουργού	Υγείας	Αρ	 61	 και	 62,	 ημερομηνίας	
05/02/2021	και	12/02/2021	αντίστοιχα,	καθώς	και	των	σχετικών	δελτίων	τύπου	
και	 οδηγιών	 που	 εκδόθηκαν	 δυνάμει	 αυτών,	 παρατίθενται	 πιο	 κάτω	 σχετικές	
οδηγίες	που	αφορούν	τους	εργαζομένους,	αθλητές	και	Επαρχιακούς	Ομίλους.	

1. Υποχρεωτικό εβδομαδιαίο rapid test σε εργαζόμενους σε αθλητικές ομοσπονδίες και 
σωματεία. 

Οι	Επαρχιακοί	Όμιλοι	έχουν	ευθύνη	να	συντονίσουν	όπως	οι	εργαζόμενοι	σε	αυτούς	
να	υποβάλλονται	σε	rapid	test	ώστε	να	διασφαλίζεται	η	εβδομαδιαία	εξέταση	με	
rapid	test	αντιγόνου	του	προσωπικού	ως	ακολούθως:	

• Επαρχιακοί Όμιλοι που απασχολούν μέχρι 3 άτομα, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε 
όλους τους εργαζόμενους 

• Επαρχιακοί Όμιλοι που απασχολούν από 4 μέχρι 10 άτομα, ό έλεγχος θα πρέπει να 
γίνεται σε τουλάχιστον 4 εργαζομένους 

• Επαρχιακοί Όμιλοι που απασχολούν πέραν των 11 ατόμων, o έλεγχος θα πρέπει να 
γίνεται τουλάχιστον σε 4 άτομα ή στο 20% των εργαζομένων, όποιο είναι αριθμητικά 
μεγαλύτερο. 

2. Εβδομαδιαίος έλεγχος με rapid test σε αθλητές. 

Στο	 περιθώριο	 της	 σταδιακής	 επανεκκίνησης	 του	 αθλητισμού,	 απαιτείται	 η	
διενέργεια	τεστ	(PCR/rapid	test)	και	η	επαναληπτική	εξέταση	σε	εβδομαδιαία	βάση	
για	το	50%	των	αθλητών	των	ομαδικών	και	ατομικών	αθλημάτων	από	18	ετών	και	
άνω.	Σημειώνεται	ότι	η	διενέργεια	rapid	test	αντιγόνου	συστήνεται	και	για	όλους	
τους	αθλητές	και	αθλήτριες	12-18	ετών.	

3. Εφαρμογή οδηγιών 

Για	 την	 εφαρμογή	 των	 πιο	 πάνω,	 οι	 Επαρχιακοί	 Όμιλοι	 θα	 πρέπει	 να	 ορίσουν	
«Υπεύθυνο	 Λειτουργό»	 ο	 οποίος	 θα	 έχει	 τα	 σχετικά	 καθήκοντα	 (καθήκοντα	
διαχείρισης	της	Πανδημίας	και	Επιτήρησης	και	Εφαρμογής	των	Διαταγμάτων	και	
Πρωτοκόλλων	που	 εξαγγέλλονται	 από	 την	Κυβέρνηση).	 Οι	 Επαρχιακοί	Όμιλο	 θα	
πρέπει	να	δηλώσουν	άμεσα	τα	στοιχεία	του	Υπεύθυνο		Λειτουργό	στον	Κυπριακό	
Οργανισμό	Αθλητισμού	και	αυτός	/ή	θα	είναι	σε	συνεχή	επικοινωνία	με	τον	αρμόδιο	
λειτουργό	του	ΚΟΑ	για	θέματα	διαχείρισης	της	πανδημίας,	Δρ.	Μιχάλη	Μιχαηλίδη.	

Ο	 Υπεύθυνος	 	 Λειτουργός	 του	 Επαρχιακού	 Ομίλου	 θα	 πρέπει	 να	 καταρτίζει	
εβδομαδιαίο	 κατάλογο,	 «Μητρώο»	 ,	 και	 να	 ενημερώνει	 σχετικά	 τους	
εργαζόμενους/αθλητές	για	τη	χρονική	περίοδο	που	θα	πρέπει	να	υποβληθούν	σε	
rapid	test	αντιγόνου.	Τα	στοιχεία	που	θα	καταχωρούνται	στο	Μητρώο	είναι	τα	εξής:	
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(α)	Ονοματεπώνυμο	εργαζομένου	/	αθλητή	

(β)	Ημερομηνία	Rapid	Test	

(γ)	Αποτέλεσμα	Rapid	Test	

• Ο εργαζόμενος/αθλητής οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον Υπεύθυνο Λειτουργό, για 
την ολοκλήρωση της διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου εντός της καθορισμένης 
ημερομηνίας καθώς και το αποτέλεσμα, χωρίς να είναι υπόχρεος να προσκομίσει 
αποδεικτικό του αποτελέσματος του. Αντ' αυτού , ο εργαζόμενος/αθλητής, οφείλει να 
κατέχει το αποδεικτικό ανά πάσα στιγμή κατά την ισχύουσα περίοδο. 

Υπενθυμίζεται	 ότι	 το	 αποτέλεσμα	 του	 διαγνωστικού	 ελέγχου	 έχει	 χρονική	 ισχύ	
εφτά	 (7)	 ημερών,	 εκτός	 και	 αν	 στο	 μεσοδιάστημα	 το	 άτομο	 έχει	 εκδηλώσει	
συμπτώματα	ή	έχει	κατονομαστεί	ως	«στενή	επαφή»	και	θα	πρέπει	να	ακολουθηθεί	
το	πρωτόκολλο	που	καθορίζεται	από	τη	Μονάδα	Επιδημιολογικής	Επιτήρησης.	

4.  Έλεγχος από την αρμόδια αρχή 

Διευκρινίζεται	ότι,	πέραν	του	σκοπού	παρακολούθησης	του	προγράμματος,	σκοπού	
τήρησης	του	Μητρώου	είναι	και	ο	έλεγχος	από	την	αρμόδια	αρχή.	

• Κατά τον έλεγχο από εξουσιοδοτημένο από το κράτος επιθεωρητή, ο Υπεύθυνος 
Λειτουργός του Επαρχιακού Ομίλου, οφείλει να παρουσιάσει το Μητρώο 
εργαζομένων/αθλητών. Ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής, δειγματοληπτικά θα 
απευθύνεται απευθείας στον εργαζόμενο/αθλητή, για τον έλεγχο κατοχής 
αποδεικτικού στοιχείου διενέργειας Rapid Test 

• Κατά τον έλεγχο, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο στην Ομοσπονδία ή σε 
Επαρχιακό Όμιλο, εάν αποδειχθεί ότι δεν τηρούνται οι σχετικές πρόνοιες. 

• Στην περίπτωση δε που ένας εργαζόμενος/αθλητής έχει δηλώσει στον υπεύθυνο 
λειτουργό ότι έχει πραγματοποιήσει Rapid Test και είναι καταχωρημένος στο Μητρώο, 
αλλά αποδειχθεί κατά τον έλεγχο ότι δεν το έχει πράξει, τότε η ευθύνη βαραίνει τον 
ίδιο τον εργαζόμενο/αθλητή και το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται σε αυτόν. 

• Όσον αφορά τη φύλαξη του Μητρώου ο Υπεύθυνος Λειτουργός, έχει υποχρέωση να 
διατηρεί τις πληροφορίες για χρονική περίοδο μιας εβδομάδας από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου μετά την πάροδο της οποίας οι πληροφορίες θα 
πρέπει να διαγράφονται και /ή να καταστρέφονται. 

	

Επιπλέον	 και	 σε	 συνέχεια	 των	 πιο	 πάνω,	 αναφέρεται	 ότι	 βαίνουμε	 τη	 2η	φάση	
αποκλιμάκωσης	των	μέτρων	και	πάντοτε	με	γνώμονα	την	ασφαλή	επανεκκίνηση	
του	 αθλητισμού,	 σας	 ενημερώνουμε	 ακολούθως	 για	 το	 πλάνο	
επαναδραστηριοποίησης	του	αθλήματος	του	σκουός.	

Κατά	τη	2η	φάση,	η	οποία	ξεκινά	τη	Δευτέρα	1η	Μαρτίου	2021,	ξεκινούν	οι	ατομικές	
προπονήσεις	 σε	 κλειστούς	 χώρους,	 όπου	 ο	 τρόπος	 και	 ο	 βαθμός	 χαλάρωσης	 θα	
εξαρτάται	από	το	κάθε	άθλημα,	τα	τετραγωνικά	των	χώρων	κλπ.	Στην	3η	φάση,	
αναμένεται	 η	 αύξηση	 του	 αριθμού	 των	 αθλούμενων	 και	 να	 επιτραπεί	 η	
διάδραση/	interaction	μεταξύ	 των	 αθλητών.	 Η	 διάρκεια	 κάθε	 φάσης	 θα	
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αξιολογείται	από	την	επιδημιολογική	ομάδα,	και	υπολογίζεται	μεταβατική	περίοδος	
τουλάχιστον	 στις	 2	 εβδομάδες.	 Στην	 4η	 φάση,	 αναμένεται	 η	 έναρξη	 αγώνων-
πρωταθλημάτων.	 	Οι	τελικές	αποφάσεις	θα	λαμβάνονται	από	την	επιδημιολογική	
ομάδα	αναλόγως	των	δεδομένων	της	πανδημίας.	
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Πέραν των πιο πάνω σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα εξίσου σημαντικά:  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Επισημαίνεται	 ότι	 σε	 περίπτωση	 που	 αθλούμενος/η	 έχει	 νοσήσει	 από	 τη	 λοίμωξη	
COVID-19	και	επιθυμεί	να	αθληθεί	εντατικά	θα	πρέπει	να	εξετάζεται	από	καρδιολόγο,	
καθώς	ο	ιός	δύναται	να	προκαλέσει	καρδιακές	βλάβες.	
Νοείται ότι σε περίπτωση που αθλούμενος παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου, ΔΕΝ θα πρέπει να 
προσέρχεται στα γήπεδα και προβαίνει σε ακύρωση της δραστηριότητας του αλλά και να 
ενημερώνει σχετικά τον Όμιλο. 

Ο κάθε αθλούμενος στο χώρο των γηπέδων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες 
και να προσέρχεται στα γήπεδα με προσωπική ευθύνη, εφαρμόζοντας τις οδηγίες και μέτρα 
προσωπικής υγιεινής, σεβόμενος τόσο τον εαυτό του όσο και τους συναθλητές του.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο των γηπέδων έχουν τα εγγεγραμένα μέλη των Επαρχιακών Ομίλων 
(Ε.Ο.), οι αθλητές και γονείς/κηδεμόνες των Ακαδημιών, προσωπικό Ομίλου και οι φροντιστές των 
αθλητικών κέντρων. Ενδιαφερόμενοι που δεν κατατάσσονται στις πιο πάνω δικαιούχους, μπορούν 
να προσέρχονται κατόπιν ραντεβού. Απαγορεύεται αυστηρώς η είσοδος στα γήπεδα σε άτομα 
πέραν των πιο πάνω.  

 

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 

Επιπρόσθετα,	 τονίζεται	 ότι	 επιβάλλεται	 η	 χρήση	 προστατευτικής	 μάσκας	 από	 τους	
προπονητές/γυμναστές.	 Νοείται	 ότι,	 η	 μη	 χρήση	 μάσκας	 από	 τους	
προπονητές/γυμναστές	 επιτρέπεται	 στην	 περίπτωση	 που	 αυτοί	
προπονούνται/γυμνάζονται	μαζί	με	τους	αθλούμενους.	
 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Κατά την παρούσα φάση της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, με ισχύ από την 1η Μαρτίου 
έως την ανακοίνωση της επόμενης φάσης των χαλαρώσεων, η εκγύμναση θα γίνεται μόνο για 
σκοπούς ατομικής εκγύμνασης με προσωπικό γυμναστή τηρουμένων των αποστάσεων, όπου η 
εκγύμναση θα γίνεται με δύο άτομα συμπεριλαμβανομένου του γυμναστή (ένας προς ένα).  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 

Η προσέλευση στο χώρο των γηπέδων πρέπει να γίνεται προγραμματισμένα έτσι ώστε να 
αποτραπεί η συμφόρηση και ο συγχρωτισμός.  

Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στο χώρο των γηπέδων, με δυνατότητα προσέλευσης από 
τους αθλούμενους μόνο πέντε λεπτά νωρίτερα από την προπόνηση και με υποχρεωτική 
αποχώρηση στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο από την λήξη της δραστηριότητας τους. 

Ο κάθε αθλούμενος θα πρέπει κατά την είσοδο του στο χώρο των γηπέδων να προβαίνει στα 
ακόλουθα με σειρά προτεραιότητας: 

1. Να απολυμαίνει τα χέρια τους, 

2. Να προβαίνει σε θερμομέτρηση και 
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3. Να καταγράφει το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, θερμοκρασία, ημερομηνία 
και ώρα εισόδου-εξόδου στο ειδικό έντυπο που θα τηρείται στην είσοδο του χώρου. 

4. Να κατέχει το αποδεικτικό της διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου καθώς και το 
αποτέλεσμα. 

Απαιτείται πιστή εφαρμογή των Οδηγιών Άθλησης. 

	
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 

Μέγιστος αριθμός ατόμων εντός γηπέδου σκουός, για σκοπούς προπόνησης, περιλαμβανομένου 
του προπονητή/τριας, τα 2 άτομα. 

Οι αθλούμενοι τόσο εντός όσο και εκτός του αγωνιστικού χώρου, να τηρούν κοινωνική απόσταση 
από τους συναθλούμενους και προπονητές (εκτός και αν προέρχονται από την ίδια οικογένεια). 

Ο κάθε αθλούμενος φέρει τον δικό του εξοπλισμός και να τοποθετεί μαζεμένα τα προσωπικά του 
αντικείμενα/εξοπλισμό σε ενδεδειγμένο χώρο, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις. 

Στα διαλείμματα να λαμβάνετε ιδιαίτερη μέριμνα όπως οι αθλούμενοι μην μοιράζονται δοχεία 
νερού/τονωτικών ροφημάτων. Να ενθαρρύνεται κάθε αθλούμενος όπως φέρνει μαζί του από το 
σπίτι νερό και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα για αυτόν ροφήματα και τρόφιμα. 

Στα διαλείμματα να λαμβάνετε ιδιαίτερη μέριμνα όπως οι αθλούμενοι τηρούν μεταξύ τους 
απόσταση ώστε να μην αναπνέουν ο ένας κοντά στον άλλο, καθότι είναι φυσικό λόγω της κούρασης 
να αναπνέουν πιο βαριά και να εκπνέουν περισσότερα σταγονίδια. 

Απαιτείται πιστή εφαρμογή των Οδηγιών Άθλησης. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

Απαγορεύονται οι χειραψίες. 

Διατήρηση δυο μέτρων απόστασης μεταξύ των αθλουμένων στο χώρο. 

Απαραίτητη προσκόμιση και η χρήση ατομικής πετσέτας από τους αθλούμενους. 

Ο κάθε αθλούμενος δεν θα πρέπει να σκουπίζει τον ιδρώτα του πάνω στις επιφάνειες του γηπέδου 
(τοίχους, πατώματα κλπ), και συστίνεται η συχνή αλλαγή φανελών κατά την άσκηση. Τις 
χρησιμοποιημένες φανέλες δεν θα πρέπει να τις αποθέτουν στις κερκίδες αλλά απευθείας σε 
σακούλα την οποία θα πρέπει να ασφαλίζουν αμέσως. 

Απαγορεύεται ο δανεισμός ή ενοικίαση εξοπλισμού. Ο κάθε αθλούμενος θα πρέπει να φέρει τον 
δικό του εξοπλισμό. 

Ο κάθε αθλούμενος θα πρέπει να συλλέγει τα προσωπικά του απορρίμματα (μπουκάλια- ποτηράκι 
κλπ) μετά την άσκηση και να τα παίρνει μαζί του.  
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Καθαρισμός χεριών πριν οι αθλούμενοι εισέλθουν στο χώρο των γηπέδων. Τήρηση μέτρων 
καθαριότητας των χεριών, πλύσιμο με υγρό σαπούνι και νερό, στέγνωμα με τη χρήση 
χαρτοπετσετών και ακολούθως αντισηψία. 

Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτεται 
άμεσα στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύπτεται το στόμα και η μύτη με το 
εσωτερικό του αγκώνα. 

Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης 
από τον ιό, συχνός καθαρισμός και απολύμανση των χεριών ιδιαίτερα μετά από επαφή με 
αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. 

Ο κάθε αθλούμενος στο χώρο των γηπέδων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες 
και θα προσέρχεται στα γήπεδα με προσωπική ευθύνη, εφαρμόζοντας τις νέες οδηγίες και μέτρα 
προσωπικής υγιεινής, σεβόμενος τόσο τον εαυτό του όσο και τους συναθλητές του. 

 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ-ΝΤΟΥΣ 

Επιτρέπεται	μόνο	η	χρήση	τουαλέτας.	Απαγορεύεται	η	χρήση	αποδυτηρίων	και	ντους.	
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	ΧΩΡΟΥ	/	ΜΕΓΙΣΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ-ΘΕΑΤΩΝ	(αφορά	
τους	Επαρχιακούς	Ομίλους)	
Καθορισμό εισόδου – εξόδου στο χώρο των γηπέδων. 

Τοποθέτηση μικρού τραπεζιού στην είσοδο των γηπέδων με αντισηπτικό. 

Τοποθέτηση κατάλληλων σημάνσεων στο έδαφος για αποστάσεις μεταξύ αθλητών. 

Ανάρτηση	 οδηγιών	 σε	 περίοπτο	 χώρο	 στην	 είσοδο	 που	 να	 ενημερώνει	 τους	
αθλούμενους	για	τα	συμπτώματα	της	νόσου	και	στην	περίπτωση	που	παρουσιάζουν	
τέτοια	συμπτώματα,	να	τους	αποτρέπει	από	το	να	εισέρχονται	στο	γυμναστήριο.	
Γραπτές	οδηγίες	σε	όλους	τους	χώρους,	στους	αθλούμενους	:	

• σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος να καλύπτεται η μύτη και το στόμα με χαρτομάντηλο 
ή με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντηλο να απορρίπτεται 
αμέσως μετά τη χρήση του σε κάδους απορριμμάτων (ανοιγόμενους χωρίς επαφή ή 
ποδοκίνητους) που θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους. 

• για αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και στόμα για τη μείωση του κινδύνου 
μόλυνσης από τον ιό. 

• χρήση γαντιών ή συνεχής απολύμανση των χεριών παρά η χρήση γαντιών. 

Απομάκρυνση του ψυγείου νερού. Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους πόσιμο νερό. 

Καθορισμός του μέγιστου αριθμού ατόμων στον χώρο των γηπέδων και περιβάλλοντα χώρο 
(κερκίδες) και καθορισμός χώρου αναμονής σε περίπτωση που ο αριθμός ατόμων εντός των 
γηπέδων ξεπερνά το επιτρεπόμενο αριθμό. Η μέγιστη χωρητικότητα του γυμναστηρίου είναι στα 
10 τ.μ. ανά αθλούμενο άτομο ανά χώρο. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μέσω ενός συστήματος 
κρατήσεων και τον καθορισμό του προγραμμάτων προπόνησης και αγώνων. Γίνεται αναφορά στο 
σημείο «ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ». 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ	 ΚΑΙ	 ΠΑΡΑΜΟΝΗ	 ΣΤΟ	 ΧΩΡΟ	 ΤΩΝ	 ΓΗΠΕΔΩΝ	 (αφορά	 τους	
Επαρχιακούς	Ομίλους)	
Νοείται ότι σε περίπτωση που αθλούμενος παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου, ΔΕΝ θα πρέπει να 
προσέρχεται στα γήπεδα και προβαίνει σε ακύρωση της δραστηριότητας του αλλά και να 
ενημερώνει σχετικά τον Όμιλο. 

Η προσέλευση στο χώρο των γηπέδων πρέπει να γίνεται προγραμματισμένα έτσι ώστε να 
αποτραπεί η συμφόρηση και ο συγχρωτισμός. Για προπονήσεις/αγώνες η προσέλευση πρέπει να 
γίνεται βάσει προγράμματος και για κρατήσεις γηπέδου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω 
διαδικτύου.  

Ο κάθε αθλούμενος στο χώρο των γηπέδων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες 
και να προσέρχεται στα γήπεδα με προσωπική ευθύνη, εφαρμόζοντας τις οδηγίες και μέτρα 
προσωπικής υγιεινής, σεβόμενος τόσο τον εαυτό του όσο και τους συναθλητές του.  

Απαγορεύονται οι κρατήσεις γηπέδου στην παρούσα φάση. 

Ο κάθε ασκούμενος οφείλει να εφαρμόζει τα ακόλουθα: 

• Να φέρει μαζί του το αποδεικτικό διενέργειας rapid test αντιγόνου με αρνητικό 
αποτέλεσμα και ισχύς όχι μεγαλύτερης ων 7 ημερών. 

• Καταγραφή σε ειδικό έντυπο το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, την 
ημερομηνία και ώρα εισόδου - εξόδου και σε περίπτωση που απαιτείται, να μετριέται και 
καταγράφεται η θερμοκρασία του.  

• Καθαρισμός χεριών πριν εισέλθουν στο χώρο των γηπέδων. Τήρηση μέτρων καθαριότητας 
των χεριών, πλύσιμο με υγρό σαπούνι και νερό, στέγνωμα με τη χρήση χαρτοπετσετών και 
ακολούθως αντισηψία. 

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντιλο το οποίο 
απορρίπτεται άμεσα στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύπτεται το στόμα 
και η μύτη με το εσωτερικό του αγκώνα. 

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου 
μόλυνσης από τον ιό, συχνός καθαρισμός και απολύμανση των χεριών ιδιαίτερα μετά από 
επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. 
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	(αφορά	τους	Επαρχιακούς	Ομίλους)	
Εφοδιασμός των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες μιας χρήσης (οι 
οποίες θα απορρίπτονται σε κάδους με ποδοκίνητο μοχλό πλησίον των νιπτήρων), και αντισηπτικό 
αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη). Θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήσης 
μηχανημάτων για στέγνωμα των χεριών (air jets), καθώς αυτά διασπείρουν σταγονίδια στην 
ατμόσφαιρα. 

Οδηγίες καθαριότητας αποχωρητηριών. 

Οι πλαστικές σακούλες όταν γεμίζουν να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. 

Σχολαστικός καθαρισμός των γηπέδων σε ημερήσια βάση. 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	–	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	(αφορά	τους	Επαρχιακούς	Ομίλους)	
Η πόρτα εισόδου (Ελευθερία) θα παραμένει ανοικτή κατά τη διάρκεια των παιγνιδιών. 

Οι οδηγίες των διαταγμάτων αναφέρουν: 

-	Όλοι	οι	χώροι	θα	πρέπει	να	παρέχουν	επαρκή	και	όπου	είναι	εφικτό	συνεχή	φυσικό	ή	
τεχνητό	αερισμό	εξαέρωσης	του	χώρου	από	μέσα	προς	τα	έξω	Ιδιαίτερη	προσοχή	να	
δίνεται	στους	χώρους	 εκγύμνασης	οι	οποίοι	πρέπει	 να	αερίζονται	 τακτικά	λόγω	της	
παραμονής	πολλών	ατόμων	για	πολύ	χρόνο.	Η	λειτουργία	εγκαταστάσεων	κλιματισμού	
να	γίνεται	σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	για	τη	λειτουργία	κλιματιστικού	που	εκδίδονται	από	
το	Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	οι	οποίες	βρίσκονται	αναρτημένες	στην	ακόλουθη	
ιστοσελίδα	
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/COVID19%20Texnikes%20Odigies%20Kentrika
%20Systimata%20ExaerismouKlimatismou2.pdf	
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Διατάγματα Υπουργείου Υγείας 

• Διάταγμα αρ. 72,  12ης Φεβρουαρίου, 2021 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5462%2012%202%202021%20PARA
RTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf	

• Διάταγμα αρ. 61, 5ης Φεβρουαρίου, 2021 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/5458%205%202%202021%20%20PA
RARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf	

Ανακοινώσεις ΚΟΑ 

• 25ης Φεβρουαρίου, 2021 

https://www.cyprussports.org/gr/2012-03-08-10-50-41/announcements/1866-
%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD
-%CE%BF%CE%B9-
%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9-
%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-
%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-
%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-
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%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82
-
%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.html	

• 27ης Φεβρουαρίου, 2021 
https://www.cyprussports.org/gr/2012-03-08-10-50-41/announcements/1867-
%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B9
%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83
%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B1,-27-2-2021.html	
	
 

Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός 

28 Φεβρουαρίου 2021 

	


