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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 2022
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου (η «Ομοσπονδία») διεξάγει αγώνες Τριάθλου, οι οποίοι αποτελούνται
από συνεχόμενα τα αθλήματα της Κολύμβησης, της Ποδηλασίας και του Τρεξίματος. Οι αγώνες
διεξάγονται σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο.
Η κολύμβηση πραγματοποιείτε στη θάλασσά και η Ποδηλασία και το Τρέξιμο σε δημόσιο δρόμο.
Στους αγώνες δεν υπάρχει καθορισμένος χώρος θεατών και απαγορεύεται η διακίνηση εκτός από τους
συμμετέχοντες στους χώρους των αγώνων, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για συμμετοχή σε Αγώνα της Ομοσπονδίας, για άτομα ηλικίας 6 ετών και άνω, απαιτείται η κατοχή Safe
Pass, ως καθορίζουν τα εκάστοτε εν ισχύι περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα. Για την περίοδο από 11.4.2022
μέχρι την ώρα 23:59 της 11ης Μαΐου 2022, ισχύει το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 17) του 2022. Οι αγώνες της
Ομοσπονδίας επηρεάζονται από τον κανονισμό 35 του Διατάγματος (Αρ.17), παράγραφοι (β) και (στ),
όσον αφορά το Safe Pass. Ως εκ τούτου, στους αγώνες εφαρμόζεται ο κανονισμός 78, παράγραφος (2) του
εν λόγω Διατάγματος, βάσει του οποίου για συμμετοχή στους αγώνες απαιτείται :
(α) Η επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, ή εν
ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, ή
(β) η επίδειξη πιστοποιητικού αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του
COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών ή πιστοποιητικού εξέτασης
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, ή
(γ) για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 17 ετών, η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.
Νοείται ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του
COVID-19.
Η κατοχή Safe Pass απαιτείται και για τους θεατές, εθελοντές, κριτές και όλο το προσωπικό της
διοργάνωσης, ηλικίας 6 ετών και άνω. Με βάση το Διάταγμα (Αρ. 17) του 2022, ισχύει και για αυτούς ο
κανονισμός 78, παράγραφος (2) και έτσι πρέπει να επιδεικνύουν ότι ισχύει και για τους αγωνιζόμενους,
όπως αναφέρεται πιο πάνω.
Άτομο που παρουσιάζεται στην εκδήλωση και εμφανίζει συμπτώματα γρίπης/ κοινού κρυολογήματος δεν
θα γίνεται αποδεκτό.

1/4

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ Β114, ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ: 22449500, ΦΑΞ: 22449501
E-Mail: info@cytrifed.org Website: www.cytrifed.org

Για σκοπούς τήρησης της ιχνηλάτησης κρουσμάτων θα τηρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των
συμμετεχόντων, καθώς και των εθελοντών και προσωπικού, για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων από το
πέρας του αγώνα. Σε περίπτωση όπου μετέπειτα θα διαφανεί κρούσμα, τα στοιχεία θα παραδίδονται στη
Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας για διευκόλυνση της ιχνηλάτησης.
Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων, εθελοντών και προσωπικού για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο
πριν, όσο και μετά τον αγώνα με λεωφορεία ή άλλα μέσα μαζικής μετακίνησης θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τα Διατάγματα και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Κάθε αθλητής πρέπει να φέρνει μαζί του τα δικά του προσωπικά και αθλητικά αντικείμενα. Δεν θα
μοιράζονται σε καμία περίπτωση με άλλους αθλητές εξοπλισμό, ρούχα, σκουφάκια, γυαλιά κολύμβησης,
μπουκάλια νερού, κτλ.
ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΕΡΙΩΝ
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.
Στο τέλος κάθε αγώνα 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.
Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με
χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του
μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
Προς το σκοπό της τήρησης της υγιεινής των χεριών θα υπάρχει διαθέσιμο για κάθε αγώνα επαρκής
αριθμός δοχείων με υγρό/τζελ για απολύμανση των χεριών (με τουλάχιστον 70% αλκοόλη).
Θα υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο απολυμαντικό χεριών (αλκοόλη τουλάχιστον 70%) σε κάθε σταθμό
διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για εθελοντές / εργαζόμενους / συνεργάτες, όπως και για τους
συμμετέχοντες/επισκέπτες.
Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΤΟΜΩΝ
Ο αριθμός των αθλητών, προπονητών, κριτών, γραμματείας, παραγόντων θα είναι όσο το δυνατό πιο
περιορισμένος και δεν πρέπει να υπερβεί τα 200 άτομα.
Ισχύει επίσης για όλους τους αγώνες ο όρος ότι σε κάθε αγωνιστικό χώρο θα αναλογούν για κάθε
αθλούμενο τουλάχιστον 10 τετραγωνικά μέτρα.
Οι θεατές-γονείς θα παραμείνουν μακριά από τους χώρους διεξαγωγής των αγώνων.
Οι θεατές-γονείς πρέπει να φοράνε μάσκα προσώπου κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τον χώρο
θεατών. Η μάσκα είναι υποχρεωτική σε εσωτερικούς χώρους. Σε εξωτερικούς χώρους δεν είναι
υποχρεωτική (με βάσει το εν ισχύι κατά την ημερομηνία αναθεώρησης του παρόντος Πρωτοκόλλου
Διάταγμα (Αρ. 17) του 2022) αλλά συστήνεται να φοράνε μάσκα προσώπου κατά την ώρα που
παρακολουθούν τα αγωνίσματα ή/και αναμένουν να παραλάβουν τα παιδιά τους, ιδιαίτερα όταν δεν
τηρείται η κοινωνική αποστασιοποίηση.
Όλοι οι θεατές-γονείς θα τηρούνε την απαραίτητη κοινωνική αποστασιοποίηση και προς τον σκοπό αυτό
κάθε ομάδα ατόμων από το ίδιο νοικοκυριό θα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2m από την
πλησιέστερη άλλη ομάδα ατόμων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων αθλητών θα ενημερωθεί πλήρως για όλες τις πτυχές της διοργάνωσης,
τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
Για την ενημέρωση των αθλητών θα χρησιμοποιείται:
1.
Ηλεκτρονική Επικοινωνία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία θα είναι συχνότερη όσο
πλησιάζουμε προς την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Το υλικό θα περιλαμβάνει και όλες τις οδηγίες και
συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και των κανονισμών του ΚΟΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση
πιθανού κρούσματος.
2.
Ειδική Σήμανση τόσο στους χώρους του Αγώνα στα διάφορα σημεία των αγωνιστικών διαδρομών
και περιοχών.
3.
Συνεχείς ηχητικές ανακοινώσεις την ημέρα του αγώνα με τις οποίες θα γίνεται συνεχής
υπενθύμιση στους αθλητές των οδηγιών, συστάσεων και κανονισμών τόσο από τους διοργανωτές όσο
και του Υπουργείου Υγείας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η Ομοσπονδία θα ορίσει Λειτουργό Ασφαλείας για τον Αγώνα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
-Στο Χώρο της Γραμματείας θα έχουν δικαίωμα παραμονής τα άτομα που θα ορισθούν από την
Ομοσπονδία.
-Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον Αγώνα θα γίνουν εκ των προτέρων ηλεκτρονικά.
-Οποιοσδήποτε χρειαστεί να εισέρθει Χώρο της Γραμματείας θα είναι μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για
την παράδοση των απαραίτητων εγγράφων.
-Σε συνεργασία με τον Λειτουργό Ασφαλείας τα Μέλη της Γραμματείας θα ελέγξουν τα Safe Passes των
αθλητών που θα συμμετάσχουν στον Αγώνα πριν την έναρξη του.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι
πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της
διοργάνωσης καθώς και με το περιεχόμενο του παρόντος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.
Όλοι θα φορούν μάσκα μιας χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η
μάσκα αλλάζεται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Γενικά θα τηρείται κάθε μέριμνα ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας,
ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την χρήση τους.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Λειτουργός Ασφαλείας θα μεριμνά ώστε να τηρηθούν τα ακόλουθα:
-Απαγόρευση παραμονής στο Χώρο του Αγώνα ατόμων εκτός των αθλητών και προπονητών και αποφυγή
συνωστισμού στους χώρους πέριξ της εγκατάστασης του Αγώνα.
-Υποχρεωτική χρήση μάσκας από προπονητές, κριτές, γραμματεία, παράγοντες και τους αθλητές όταν δεν
αθλούνται (θα πρέπει να χρησιμοποιούν την μάσκα τους στην αναμονή).
-Απαγόρευση χρήσης αποδυτηρίων.
-Οι θεατές του Αγώνα (κυρίως γονείς των αθλητών) θα παραμείνουν σε ξεχωριστό χώρο από τον Χώρο
του Αγώνα.
ΑΓΩΝΕΣ
Οι αγώνες διεξάγονται ανά κύματα αθλητών.
Οι αθλητές δρομείς θα ενημερωθούν ότι πρέπει να διατηρούν όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις
μεταξύ τους.
Με ατομική ευθύνη του συμμετέχοντα θα τηρείται για τον καθένα ο κανόνας της φυσικής απόστασης
1.5m – 2m μεταξύ των, σε οριζόντια, κάθετη και διαγώνια κατεύθυνση.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Οι απονομές διεξάγονται χωρίς θεατές και χωρίς χειραψίες και με προστατευτική χρήση μάσκας από τους
νικητές και το προσωπικό του Αγώνα.
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