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1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ  

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των διαταγμάτων ημερομηνίας 26 
Νοεμβρίου 2021 (ΚΔΠ 487/2021) και 3 Δεκεμβρίου 2021 (ΚΔΠ 497/2021), 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 με ισχύ την 6η 
Δεκεμβρίου 2021. 

Τα πιο κάτω τελούν υπό την επιφύλαξη της πορείας της πανδημίας Covid – 19 και τυχόν 
τροποποιήσεων σε επόμενα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, 
προστατεύοντας τον εαυτό τους και τους συναθλητές τους από τη σοβαρή απειλή της λοίμωξης 
Covid – 19. Η κύρια ευθύνη παραμένει στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός 
(ΚΟΣ), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της δεν έχουν και δεν τους 
καταχωρείται καμία ευθύνη σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος και ενδεχομένων επιπτώσεων 
τέτοιου εντοπισμού. 

H ΚΟΣ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού θα 
παρακολουθεί την εξέλιξη της επιδημίας και θα προσαρμόζει τα μέτρα σύμφωνα με τα διατάγματα 
αλλά και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Κ.Ο.Α.  Θα εκδίδει, όποτε κριθεί αναγκαίο, νέες 
κατευθυντήριες οδηγίες. 

Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο ετοιμάστηκε για την ασφαλή άθληση και διεξαγωγή αγώνων και 
προπονήσεων και θα αναπροσαρμόζεται βάσει των Υπουργικών Διαταγμάτων που αφορούν το 
COVID-19. 

 
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 

Ο κάθε Επαρχιακός Όμιλος πρέπει να ορίσει «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 Όμιλοι θα 
πρέπει να δηλώσουν άμεσα τα στοιχεία του Υπεύθυνο  Λειτουργό στην Κυπριακή Ομοσπονδία 
Σκουός.  

Ο κάθε Υπεύθυνος  Λειτουργός θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση αλλά και συνεχή 
επικοινωνία/συνεργασία με την ΚΟΣ. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο των γηπέδων έχουν τα εγγεγραμμένα 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 στους πιο πάνω δικαιούχους, 
μπορούν να προσέρχονται κατόπιν ραντεβού. Απαγορεύεται αυστηρώς η είσοδος στα γήπεδα σε 
άτομα πέραν των πιο πάνω.  
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4. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων καθορίζεται κατά διαστήματα από τα σχετικά διατάγματα. 

Στην παρούσα φάση, επιτρέπεται η λειτουργία και η χρήση των κλειστών αθλητικών 
εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων των σχολών άλλων αθλημάτων, με την τήρηση του μέτρου του 
ενός προσώπου ανά 8 τ.μ. και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και 
παρεμφερών υποδομών, εξαιρουμένων των αποδυτηρίων των γυμναστηρίων η λειτουργία των 
οποίων διέπεται από κατευθυντήριες οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού. 

Βάσει τούτου, πρέπει ο κάθε Επαρχιακός Όμιλος να καθορίσει τον μέγιστο αριθμό αθλουμένων, 
που δύναται να παρίστανται στα γήπεδα με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου του. 

 

5. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 

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 που εκδίδεται για το σκοπό αυτό 
ενώ για κρατήσεις γηπέδου αυτές γίνονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω 
διαδικτύου. 

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

Ο κάθε αθλούμενος 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.  

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

 Να απολυμαίνει τα χέρια του, 
 Να παρουσιάζει το Safepass του  και να  
 Εφαρμόζει πιστά τις Οδηγίες Άθλησης. 

 

6. ΕΛΕΓΧΟΙ SAFEPASS 

Ο Υπεύθυνος Λειτουργός του κάθε Επαρχιακού Ομίλου θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της 
σχετικής πρόνοιας ελέγχων των SafePass, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους αθλητές 
/χρήστες των χώρων των γηπέδων, έτσι όπως ορίζονται από τα σχετικά διατάγματα.  
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7. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την μετάβαση προς τους χώρους των γηπέδων, κατά την 
εκεί παραμονή, αλλά και κατά την αποχώρηση από αυτούς. Η μη χρήση μάσκας από τους 
προπονητές/γυμναστές, αθλουμένους και διαγωνιζόμενους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που 
αυτοί προπονούνται/γυμνάζονται. 

 

8. 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 συστήνεται 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  η 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.  

 

9. ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός γηπέδου σκουός, για σκοπούς προπόνησης, περιλαμβανομένου 
του προπονητή/τριας, καθορίζεται στα 6 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 λαμβάνεται 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. 
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10. ΑΓΩΝΕΣ 

Όλες οι διοργανώσεις της ΚΟΣ αλλά Επαρχιακών Ομίλων, επίσημων/ανεπίσημων, πρέπει να 
διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται για το σκοπό, με πλήρη συμμόρφωση 
στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων, έτσι όπως αναφέρονται στα διατάγματα αλλά και σχετικών 
ανακοινώσεων και κατευθυντήριων οδηγιών του ΚΟΑ. 

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις η ακόλουθη αναφορά: 

“Για όλες τις διοργανώσεις που διοργανώνει η ΚΟΣ/Επαρχιακοί Όμιλοι, θα ισχύει υποχρεωτικά το 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΚΟΣ, για θέματα covid-19, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται κατά την 
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ανάλογα της επιδημιολογικής εικόνας» 

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, 
προστατεύοντας τον εαυτό τους και τους συναθλητές τους από τη σοβαρή απειλή της λοίμωξης 
Covid – 19. Η κύρια ευθύνη παραμένει στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός, 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της δεν έχουν και δεν τους καταχωρείται 
καμία ευθύνη σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος και ενδεχομένων επιπτώσεων τέτοιου 
εντοπισμού.» 

 

11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ 

Οι αθλούμενοι που κάνουν χρήση των γηπέδων για σκοπούς κοινωνικής άθλησης, υποχρεούνται 
να συμμορφώνονται με τους κανόνες έτσι όπως περιγράφονται στο παρόν υγειονομικό 
πρωτόκολλο. 

 

12. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η οποιαδήποτε συλλογή ή/και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από οποιοδήποτε βάσει του 
παρόντος Πρωτοκόλλου θα πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για την 
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

 

13. ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 

Σε περίπτωση που αθλητής/τρια εντοπιστεί θετικός/ή στον ιό Covid-19, το άτομο αυτό θα μπαίνει 
σε απομόνωση και παρακολούθηση βάσει των Οδηγιών του Υπουργείου Υγείας (Οδηγίες 
αποδέσμευσης από απομόνωση θετικών στον SARS-CoV-2 ατόμων) 

Η προπόνηση ή ο αγώνας τη συγκεκριμένη ημέρα θα αναβάλλονται και όλα τα υπόλοιπα μέλη της 
Ομάδας, αθλητές/τριες  και Προσωπικό, θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 24 ωρών σε διαγνωστικό 
τεστ (PCR ή Rapid). 

Νοείται ότι όλοι οι χώροι ή και μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από το/τη νοσούντα/νοσούσα, θα 
πρέπει να τυγχάνουν απολύμανσης από εγκεκριμένη εταιρεία. Το άτομο που ήταν θετικό στον ιό, 
θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες των σχετικών υπηρεσιών του Κράτους  
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Σε περίπτωση που αθλητής/τρια, προσωπικό ή/και μέλος της ΚΟΣ η Επαρχιακού Όμιλου, που 
παρουσιάζει συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, αδυναμία-καταβολή, πονοκέφαλο, μυαλγίες, 
διαταραχές όσφρησης και γεύσης, δύσπνοια, φαρυγγίτιδα, ρινική συμφόρηση/καταρροή, τότε θα 
πρέπει άμεσα να ενημερώνει τον προσωπικό του ιατρό/ιατρό της ομάδας για εξέταση και οδηγίες 
και θα πρέπει να υποβάλλεται άμεσα σε διαγνωστικό τεστ COVID-19. Στην περίπτωση που είναι 
αρνητικό θα επιστρέφει στις δραστηριότητες.  

Νοείται ότι όσοι είναι θετικοί στον ιό, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακολουθούνται τα πιο 
πάνω. Νοείται ότι για να αγωνιστεί κάποιος ο οποίος είναι θετικό κρούσμα, θα πρέπει να 
παρουσιάσει πιστοποιητικό αποδέσμευσης, από τον προσωπικό του γιατρό ή την Μονάδα 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου 

 

14. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ-ΝΤΟΥΣ 

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

Η χρήση αποδυτηρίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια αγώνων με επιτρεπόμενο Μέγιστο 
αριθμό ατόμων στο χώρο να είναι τα 2 άτομα. 

 
15. 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.  

 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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16. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ  

Καθορισμό εισόδου – εξόδου στο χώρο των γηπέδων εάν αυτό δύναται. 

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 8 
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». 

 

17. 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. 
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18. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

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 αποχωρητηρίων. 

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

Σχολαστικός καθαρισμός των γηπέδων σε ημερήσια βάση. 

 

19. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Η πόρτα εισόδου 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%2
0ExaerismouKlimatismou2.pdf 

 

20. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Διατάγματα Υπουργείου Υγείας 

 Διάταγμα 3ης Δεκεμβρίου, 2021 (497/2021) 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/03122021--
%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%20%CE%91%CE%A1.%2044%
20-%20PDF.pdf 
 Διευκρινήσεις διατάγματος 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/03122021_diefkriniseisgiametraEL.pdf 
  



Σ ε λ ί δ α  | 9 
 
 Διάταγμα 26ης Νοεμβρίου,2021 (487/2021) 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/26112021--
%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%20%CE%91%CE%A1.%2043%
20-
%20%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CE%A5%CF%80%CE
%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF
%82.pdf 
 Διευκρινήσεις διατάγματος 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/26112021--
%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85
%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5
%CE%B9%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF
%CF%85%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20
%CE%BD%CE%AD%CE%B1%20%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1.pdf 

Ανακοινώσεις ΚΟΑ 

 7 Δεκεμβρίου, 2021 

https://www.cyprussports.org/gr/2012-03-08-10-50-41/announcements/1931-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE
%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-
%CE%BA%CE%BF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-
%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-3-
%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2021.html 

 

 

 

Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός 

10 Δεκεμβρίου 2021 

 


