ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
COVID-19 για ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ή/και
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ/ΑΘΛΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Λειτουργικές Διαδικασίες και Γενικές Οδηγίες Παρεμπόδισης της Εξάπλωσης της COVID-19 κατά την
παραμονή στην Κύπρο ξένων αθλητών αφορά την COVID-19 για συμμετοχή σε προετοιμασία ή/και σε
διεθνείς αγώνες.

Ο διοργανωτής αναλαμβάνει να φιλοξενεί και να εξυπηρετεί ξένους αθλητές στην Κύπρο για συμμετοχή σε
στάδιο προετοιμασίας ή/και σε διεθνείς αγώνες, μόνον κατόπιν που θα λαμβάνει για κάθε ομάδα/αθλητή
ξεχωριστά σχετική έγκριση από το Υπουργείο Υγείας και την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναλόγως των πιο
πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων, τόσο στην χώρα της ομάδας όσο και στην Κύπρο.
Σκοπός
Σκοπός του οδηγού είναι να περιγράψει τα μέτρα και τις διαδικασίες αντιμετώπισης/πρόληψης κατά της
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. Επίσης, περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες που θα εφαρμοστούν
σε περίπτωση εμφάνισης ενός κρούσματος στην αποστολή ξένων αθλητών.
•

Αυτές οι οδηγίες είναι επιπρόσθετες και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο περί
Λοιμοκαθάρσεως Νόμος με τον καθορισμό κατευθυντήριων οδηγιών και τα σχετικά διατάγματα που
εκδίδονται.

•

Σε καμία περίπτωση το κείμενο αυτό δεν αντικαθιστά τις επίσημες αποφάσεις και μέτρα που
ανακοινώνονται από το κράτος και τις αρμόδιες αρχές του.

•

Ο διοργανωτής φροντίζει για την υγεία και την ασφάλεια των ξένων αθλητών.

Τεστ για COVID-19:
•

Οι αθλητές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής πρέπει να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό
εξέτασης RT-PCR COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα, την οποία να έχουν κάνει μέχρι 72 ώρες
προ της αναχώρησης τους από την χώρα τους.

•

Κατά την παραμονή των αθλητών και των υπόλοιπων μελών της αποστολής στην Κύπρο,
αυτοί υποβάλλονται σε τεστ κορωνοϊού COVID-19 (είτε Rapid-Test είτε RT-PCR ) ανά κάθε 4
τουλάχιστον ημέρες ή σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την περίοδο των αγώνων/της
προετοιμασίας κατευθυντηρίων οδηγιών του Υπουργείο Υγείας.

Κοινωνική αποστασιοποίηση:
•

Διατήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα άτομα

•

Αποφυγή συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους

•

Αποφυγή χειραψίας και επαφής με άλλα άτομα

•

Αποφυγή πολυσύχναστων και μικρών σε μέγεθος χώρων

•

Τοποθέτηση σημάνσεων και αφισών με όλα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης σε διάφορα
σημεία στις αθλητικές εγκαταστάσεις

•

Όπου και όταν είναι αναγκαίο γίνεται υπενθύμιση στους αθλητές να τηρούν τα μέτρα
αποστασιοποίησης

•

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια όπως όλα τα μέλη της ξένης αποστολής να είναι σε μονόκλινα
δωμάτια. Σε περίπτωση όπου αναπόφευκτα γίνεται χρήση ενός δίκλυνου δωμάτιου, θα υπάρχουν
ξεχωριστά κρεβάτια με απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ τους και με διευθέτηση για
συνεχή ανανέωση του αέρα εντός του δωματίου.

•

Όλη η αποστολή ξένων αθλητών από χώρες της Γκρίζας Κατηγορίας θα διαμένει σε αποκλειστικά
δικό της όροφο.

•

Κατά την διάρκεια της διαμονής στο ξενοδοχείο, θα υπάρχει συνεχής επαφή με τον προσωπικό
γιατρό της ομάδας.

•

Όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιείται Ξενοδοχείο που θα ανοίξει για να φιλοξενηθούν μόνο οι ξένοι
αθλητές.

•

Σε έκτακτη περίπτωση όπου ξενοδοχείο χρησιμοποιείται τόσο για αθλητές της Γκρίζας Κατηγορίας
όσο και από χώρες κατηγορίας Πράσινο/Κίτρινο/Κόκκινο (όσον αφορά COVID-19),

θα

αποφεύγεται εντελώς η κοινή χρήση χώρων του ξενοδοχείου.
•

Οι αθλητές και το προσωπικό της ομάδας χώρας της Γκρίζας Κατηγορίας όσον αφορά τον
κορωνοϊό COVID-19, θα παραμένουν σε αυστηρό περιορισμό στα δωμάτια τους στο ξενοδοχείο,
εκτός κατά την διάρκεια της προπόνησης και του αγώνα. Απαγορεύονται οι άσκοπες μετακινήσεις
εντός και εκτός του ξενοδοχείου και η χρήση κοινών χώρων του ξενοδοχείου όπως για παράδειγμα
πισίνα, γυμναστήριο κτλ. τα οποία χρησιμοποιούν και τυχόν άλλοι διαμένοντες στο ξενοδοχείο.
Στο μέτρο του δυνατού θα χρησιμοποιούνται οι σκάλες αντί του ανελκυστήρα.

•

Τα μέλη της ξένης αποστολής δεν θα δέχονται επισκέψεις από άτομα εκτός της αποστολής.

Προσωπική υγιεινή
Οι αθλητές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής θα υποχρεούνται όπως τηρούν τα ακόλουθα:
•

Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι για 20 δευτερόλεπτα και ξέβγαλμα με τρεχούμενο νερό

•

Στέγνωμα των χεριών με πετσέτα μίας χρήσης

•

Χρήση αντισηπτικού χεριών με βάση την αλκοόλη πριν την είσοδο σε δημόσιο χώρο και μετά την
χρήση της τουαλέτας

•

Κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο ή χρήση της εσωτερικής πλευράς του
αγκώνα για βήξιμο ή φτάρνισμα

•

Πέταμα χρησιμοποιημένων χαρτομάντηλων σε κάδο απορριμμάτων και άμεσο πλύσιμο χεριών

•

Αποφυγή στενής επαφής, εάν είναι δυνατόν, με άτομα που έχουν συμπτώματα αναπνευστικής
λοίμωξης

Όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, να χρησιμοποιούν την προσωπική τους μάσκα και

•

γάντια/δοχείο με απολυμαντικό

Μέτρα στα Ξενοδοχεία όπου διαμένουν οι αθλητές:
Αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων COVID-19 που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας για τα

•

ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν οι αθλητές και τα υπόλοιπα μέλη της ξένης αποστολής.
Η σίτιση συστήνεται όπως γίνεται με το σύστημα Υπηρεσίας Δωματίου (room-service). Εάν δεν

•

είναι εφικτό θα πρέπει τα άτομα της ομάδας να προσέρχονται στην τραπεζαρία σε ξεχωριστή
χρονική περίοδο από άλλους παρευρισκόμενους στο ξενοδοχείο, και αφού η ομάδα αποχωρήσει
να γίνει καθαρισμός και απολύμανση του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών των
τραπεζιών και καθισμάτων.
Το σερβίρισμα θα είναι έτοιμο όταν οι αθλητές αφιχθούν στην καθορισμένη ώρα, σύμφωνα με

•

το πρόγραμμα που θα δοθεί από την ομάδα.
Όλα τα δωμάτια να είναι εξοπλισμένα με γάντια, απολυμαντικά χεριών και μάσκες προσώπου
για τους φιλοξενούμενούς αθλητές και τα λοιπά μέλη της ξένης αποστολής.
• Τα περιττά αντικείμενα αφαιρούνται από τα δωμάτια (Λίστα για την υπηρεσία
καθαριστηρίου, λίστα με τύπους επιπρόσθετων μαξιλαριών, γραφική ύλη, μενού για πρωινό
στο δωμάτιο, μενού υπηρεσίας δωματίου, μίνι μπαρ).
• Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται από κάθε μέλος της ομάδας του
•

Τμήματος Οροφοκομίας.
•

Το προσωπικό του ξενοδοχείου θα είναι πάντα ενήμερο για την παρουσία αθλητών και λοιπών
μελών της ξένης αποστολής στο ξενοδοχείο, έτσι ώστε να λαμβάνει την ανάλογη ιδιαίτερη
προσοχή.

Σε περίπτωση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19:
Θα ακολουθούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα για ύποπτο/επιβεβαιωμένο κρούσμα στο
πρωτόκολλο με τίτλο «Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους
ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων» που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας.
Επιπλέον, οπωσδήποτε θα ενημερώνονται πάραυτα τόσο η οικεία αθλητική ομοσπονδία, όσο και ο
Κ.Ο.Α. και το Υπουργείο Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες, Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης).
Εάν επιβεβαιωθεί είτε με Rapid Test είτε με PCR Test ότι άτομο της αποστολής της ομάδας είναι θετικό στον
κορωνοϊό COVID-19, αυτόματα θα ακυρώνεται η συμμετοχή αυτού ή οποιασδήποτε στενής επαφής αυτού σε
οποιοδήποτε αγώνα έχει προγραμματισθεί και ο αγώνας θα αναβάλετε. Θα εντοπίζονται αμέσως οι στενές
επαφές του ατόμου αυτού. Ταυτόχρονα, το σημείο επαφής της αποστολής της ομάδας θα διευθετεί για την
σχετική ενημέρωση τόσο του Υπουργείου Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες και Μονάδα Επιδημιολογικής
Επιτήρησης) όσο και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας στην Κύπρο. Οι στενές επαφές θα ακολουθούν τις
οδηγίες της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και τα σχετικά μέτρα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο

της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για διεξαγωγή αγώνων με μέτρα παρεμπόδισης της εξάπλωσης του
κορωνοϊού COVID-19.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για συνεχή ενημέρωση
•

Θα πρέπει να καθοριστεί άτομο από την αποστολή κάθε ομάδας όσον αφορά τον κορωνοϊό
COVID-19, το οποίο θα εκτελεί χρέη Διαχειριστή κατά τη διάρκεια παραμονής της ομάδας στο
ξενοδοχείο, κατά τη διάρκεια της προπόνησης και κατά τη διάρκεια των αγώνων, για την
τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και καλών πρακτικών. Το άτομο αυτό θα εκτελεί και
χρέη σημείου επαφής με τις αρμόδιες αρχές του Κράτους, την οικεία αθλητική ομοσπονδία και
τον ΚΟΑ.

•

Το Υπουργείο Υγείας, η οικεία αθλητική ομοσπονδία και ο ΚΟΑ θα ενημερώνονται εκ των
προτέρων για τις ημερομηνίες και ώρες άφιξης και αναχώρησης των αποστολών κάθε ομάδας
όσον αφορά τον κορωνοϊό COVID-19, το όνομα και τη διεύθυνση των ξενοδοχείων παραμονής,
τον χώρο προπόνησης και των χώρων διεξαγωγής αγώνων.

•

Η αποστολή κάθε ομάδας όσον αφορά τον κορωνοϊό COVID-19 και ο διοργανωτής που
φιλοξενεί την προετοιμασία και φιλοξενία αυτής στην Κύπρο, υποχρεούνται με συνεργασία
τους να φροντίζουν ότι όσα προβλέπονται στο παρών πρωτόκολλο είναι διαθέσιμα σε κάθε
μέλος της αποστολής, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή σε αυτόν.

Ιχνηλασιμότητα. Για τους σκοπούς των δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του
ξενοδοχείου οφείλει να τηρεί αρχείο :
•

των μελών προσωπικού στο οποίο να αναφέρεται ο χώρος εργασίας διακίνησης τους εντός
του ξενοδοχείου όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα: όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση,
τηλέφωνο, e-mail), δωμάτιο όπου διέμεναν, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις
στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

•

Των εξωτερικών συνεργατών/επισκεπτών που εισήλθαν στο ξενοδοχείο είτε για εργασία ( η
οποία να καταγράφεται που ακριβώς και πότε έγινε) είτε για συνάντηση με συγγενικό ή
φιλικό πρόσωπο που διαμένει ή εργάζεται στο ξενοδοχείο/ τουριστικό κατάλυμα (να
καταγράφονται τα ονόματα, χώροι που επισκέφθηκαν και πότε). Η διεύθυνση του
ξενοδοχείου/ τουριστικού

καταλύματος θα μεριμνά επίσης για την διακριτική

παρακολούθηση των φιλοξενούμενων ατόμων για την πιθανή παρουσίαση εμφανών
συμπτωμάτων γρίπης, και εκεί όπου απαιτείται θα μεριμνά για την λήψη όλων των δεόντων
μέτρων παρεμπόδισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, ως αυτά προβλέπονται στα
σχετικά Διατάγματα του Υπουργού Υγείας.

Κατά την παρουσία του ασθενούς στους χώρους του καταλύματος και μέχρι την μεταφορά του σε
Ιατρικό Κέντρο, θα πρέπει:
•

Να ενημερωθεί ο ασθενής ότι είναι καλύτερο όπως παραμείνει στο δωμάτιό του με την
πόρτα του δωματίου κλειστή μέχρι την άφιξη της Ιατρικής Ομάδας.

•

Σε ασθενή που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετό και βήχα ή
δύσπνοια) χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα. Εάν δεν
επιθυμεί την παραμονή του στο Δωμάτιο του θα πρέπει να του υποδειχθεί άλλος
απομονωμένος χώρος.

•

Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει
(π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του
συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του
ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή
πιει.

•

Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στο προσωπικό να αποφεύγεται η είσοδος στο δωμάτιο
του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος
προσωπικού του ξενοδοχείου συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τυχόν
ύποπτο κρούσμα. Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο αριθμός των μελών προσωπικού,
που εκτίθενται στο λοιμώδη παράγοντα.

•

Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια)
πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.

•

Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά
με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των
χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.

•

Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, με ηρεμία και με σεβασμό στα
προσωπικά δεδομένα του ασθενούς.

Σε περίπτωση μεταφοράς του ασθενούς θα πρέπει να γίνει καθαριότητα και απολύμανση του
δωματίου ως ακολούθως:
•

Να απολυμανθούν οι χώροι της μονάδας στους οποίους διακινήθηκε / εργάστηκε το εν
λόγω άτομο από εγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις
σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας:

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/4_3.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pc.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pb.pdf

Συστήνεται επίσης:
•

Καλός καθαρισμός των επιφανειών, που άγγιζε συχνά ο ασθενής, όπως πόμολα,
επιφάνειες της τουαλέτας κ.λ.π., ιδίως αν οι επιφάνειες είχαν μολυνθεί με βιολογικά
υγρά.

•

Το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα,
γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. Για όσο χρόνο εργάζεται, το προσωπικό
καθαριότητας δεν πρέπει να αγγίζει με τα χέρια του το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του, να
καπνίζει ή να τρώει.

•

Μετά την αφαίρεση των γαντιών είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό
και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το
οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πρόληψης.

•

Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με
συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°)

Πρωτόκολλο για Λεωφορεία/ Μέσα μαζικής μεταφοράς
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν τα ιδιωτικά λεοφωρεία με
άδεια οδικής χρήσης, από και προς τα αεροδρόμια, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου,
καθορίζεται ως το 60% της χωρητικότητας του κάθε λεωφορείου, ή το μέγιστο που ισχύει
βάσει των περί Λοιμοκαθάρσεως Διαταγμάτων αν αυτό είναι λιγότερο από το 60%.
Όπου σε λεωφορείο δεν υπάρχει κουβούκλιο του οδηγού και προστατευτική μεμβράνη
που να τον διαχωρίζει από την είσοδο των αθλητών, οι θέσεις πίσω από τον οδηγό καθώς
και η πρώτη θέση αριστερά πρέπει να παραμένουν κενές.
Στην είσοδο κάθε λεωφορείου πρέπει να υπάρχει υγρό αντισηπτικό χεριών για χρήση από
όλους τους αθλητές.
Τα λεωφορεία πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται συχνά, οπωσδήποτε πριν την
έναρξη της υπηρεσίας και κατά την διάρκεια της ημέρας. Ο καθαρισμός/απολύμανση να
γίνεται τουλάχιστον σε κάθε δρομολόγιο και, όπου είναι εφικτό, ο
καθαρισμός/απολύμανση να γίνεται στο τέλος κάθε δρομολογίου. Ο
καθαρισμός/απολύμανση να γίνεται με προσοχή, ιδιαίτερα στις επιφάνειες που
αγγίζονται συχνά όπως χερούλια, χειρολαβές, μεταλλικές επιφάνειες, ζώνες ασφαλείας,
ράγες κλπ, με χρήση απολυμαντικών και υλικών που συστήνονται από το Υπουργείο
Υγείας.
Τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αθλητών πρέπει, πέραν των
γενικών κατευθυντήριων οδηγιών για τον καθαρισμό και απολύμανση των λεωφορείων
που αναφέρονται πιο πάνω, να απολυμαίνονται πριν και μετά τη μεταφορά των αθλητών.
Συστήνεται όπως οι αθλητές, να κάθονται καθημερινά σε προκαθορισμένη θέση, όπου
αυτό είναι εφικτό.
Στα λεωφορεία δεν χρησιμοποιούνται κλιματιστικά συστήματα με ανακύκλωση αέρα και
γίνεται χρήση παραθύρων και πάνελ φεγγίτη (ανοικτά) όπου υπάρχουν.
Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους οδηγούς και αθλητές είναι
υποχρεωτική σε όλες τις μεταφορές.
Ο οδηγός πρέπει πάντα να φοράει μάσκα και να κρατάει απόσταση τουλάχιστον 1.5m
από τους αθλητές.
Η επιβίβαση και η αποβίβαση των αθλητών από το λεωφορείο, θα γίνεται από τις
πλαϊνές εισόδους του λεωφορείου.

Προπονήσεις και Αγώνες:
Σε κάθε εγκατάσταση διεξαγωγής αγώνων ή/και προπονήσεων, θα τηρείται αυστηρά το σχετικό
πρωτόκολλο COVID-19 της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας καθώς και το πρωτόκολλο του Υπουργείου
Υγείας με τίτλο: «Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό
(SARS-CoV-2) για διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων και για την λειτουργία επιχειρήσεων κλειστών και
ανοιχτών χώρων άθλησης». Στην περίπτωση ποδοσφαιρικών ομάδων, θα τηρείται και το πιο πρόσφατο
σχετικό πρωτόκολλο της UEFA (“UEFA Return to Play Protocol”). Στην περίπτωση ομάδων/ατόμων άλλων
αθλημάτων,
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Ευρωπαϊκής/Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εκεί και όπου αυτό υπάρχει.
Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του αγωνιστικού χώρου και στον περιβάλλοντα χώρο στους
μη έχοντες εργασία και σε θεατές. Εντός των εν λόγω χώρων θα πρέπει να παραμένουν μόνο όσοι
συμμετέχουν στον αγώνα καθώς και όσοι έχουν κάποια εργασία και για το απαιτούμενο διάστημα που
χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτής. Μετά το τέλος της εργασίας τους θα αποχωρούν.
Στην περίπτωση αθλημάτων όπου χρησιμοποιείται ψάθα/επιφάνεια ειδική, όπως για αθλήματα ενόργανης
γυμναστικής και πολεμικών τεχνών, όλοι οι αθλητές να περνάνε από σημεία ελέγχου όπου το κάτω μέρος των
παπουτσιών τους θα τυγχάνει απολύμανσης. Οι ψάθες/επιφάνειες θα καθαρίζονται αμέσως πριν ξεκινήσουν
οι τους αγώνες και σε οποιαδήποτε στιγμή είναι αναγκαίο.
.

