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1. Πρωτόκολλο Πρωταθλημάτων και Προπονήσεων 

Λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η κοινωνία και ο αθλητισμός γενικότερα 

από την επιδημία του COVID‐19, εκδίδεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ, 

πρωτόκολλο  αγώνων/προπονήσεων,  με  στόχο  την  προφύλαξη  της  υγείας  όλων  των 

εμπλεκομένων στο άθλημά μας. 

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο Πρωτόκολλο ετοιμάστηκε για την ασφαλή διεξαγωγή 

αγώνων  και  προπονήσεων  μπόουλινγκ.  Η  κύρια  ευθύνη  παραμένει  στο  κάθε  άτομο 

προσωπικά  και  η  Κυπριακή  Ομοσπονδία  Μπόουλινγκ  και  τα  Μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  δεν  έχουν  και  δεν  αναλαμβάνουν  οποιαδήποτε  ευθύνη  σε  περίπτωση 

εντοπισμού οποιουδήποτε κρούσματος και των τυχών επιπτώσεων τέτοιου εντοπισμού. 

Τα προληπτικά μέτρα ή/και τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στο Πρωτόκολλο, 

υποβάλλονται από την ΚΟΜΠΟ ως ¨Εισηγήσεις καλής πρακτικής¨ και είναι επιπρόσθετα 

των  οποιονδήποτε  διαταγμάτων  ή/και  οδηγιών  του  Υπουργείου  Υγείας  και  της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το  Πρωτόκολλο  θα  εφαρμόζεται  για  όση  χρονική  διάρκεια  θα  υπάρχουν  μέτρα 

Προφύλαξης κατά του COVID‐19 από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους. Σε περίπτωση που 

οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Υγείας  αναθεωρούν  τα  μέτρα,  θα 

αναπροσαρμόζεται και το υφιστάμενο πρωτόκολλο ανάλογα. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο υφιστάμενο πρωτόκολλο, θα αποστέλνεται 

νέα ενημέρωση. 

Σε οποιοδήποτε σημείο των παρόντων οδηγιών, υπάρχει διαφορετικότητα σε σχέση με 

τα διατάγματα του Κράτους, ισχύει ότι αναφέρουν τα διατάγματα του Κράτους. 

Το  παρών  πρωτόκολλο  ισχύει  για  τις  προπονήσεις  και  τους  αγώνες  στα  πλαίσια 

πρωταθλημάτων  της  Κυπριακής  Ομοσπονδίας  Μπόουλινγκ,  όπου  συμμετέχουν  μόνο 

αθλητές  με  Δελτίο  Υγείας  από  τον  Κυπριακό  Οργανισμό  Αθλητισμού.  Προπονήσεις  και 

αγώνες  μπόουλινγκ  εκτός  του  πλαισίου  πρωταθλημάτων  της  Κυπριακής  Ομοσπονδίας 

Μπόουλινγκ μπορούν να γίνονται με την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, αλλά στην 

περίπτωση αυτή θα ισχύει ο περιορισμός του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται σε 

μία συνάθροιση, με βάση τα σχετικά Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για τον καθορισμό  

μέτρων  για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID‐19.     
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2. Φάσεις περιορισμών και ημερομηνίες 

Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης  της επιδημιολογικής εικόνας  της επιδημίας, 

αλλά και των σχετικών διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, καθορίζονται τα μέτρα για 

ολόκληρη την περίοδο διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και αγώνων από 1η Οκτωβρίου 2020 

μέχρι  την  31η Μαΐου  2021  ή  την  περάτωση  των  Πρωταθλημάτων,  νοουμένου  ότι  θα 

υπάρχουν μέτρα Προφύλαξης κατά του COVID‐19 από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους. 

Για οποιουσδήποτε αγώνες διεξάγονται δεν επιτρέπεται η παρουσία φιλάθλων/θεατών. 

3. Τροποποιήσεις  Κανονισμών  και  Ειδικών  Προκηρύξεων  Πρωταθλημάτων  και 

Αγώνων 

Σε  όλες  τις  Ειδικές  Προκηρύξεις  ή/και  Κανονισμούς  Πρωταθλημάτων  και  Αγώνων, 

προστίθενται οι πιο κάτω πρόνοιες: 

1. Απαγορεύονται  όλες  οι  εκδηλώσεις  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα,  στο  τέλος  κάθε 

παιγνιδιού και μετά το τέλος του αγώνα. 

2. Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχει μία είσοδος και έξοδος. 

3. Ο  εξοπλισμός  που  θα  χρησιμοποιείται  θα  πρέπει  να  είναι  ατομικός  και  να  μην 

χρησιμοποιείται  ταυτόχρονα  από  πέραν  του  ενός  ατόμου.  Σε  περίπτωση  μη 

χρησιμοποίησης  ιδιόκτητου  εξοπλισμού,  θα  πρέπει  να  γίνεται  απολύμανση  του 

εξοπλισμού πριν την επαναχρησιμοποίηση. 

4. Θα πρέπει να τυγχάνουν συχνό καθαρισμό και απολύμανση σημεία που αγγίζονται 

συχνά από πολλά άτομα. 

5. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει υγρό αντισηπτικό διάλυμα για απολύμανση των χεριών 

στο χώρο άθλησης, σε εμφανές σημείο. 

6. Όλοι οι αθλούμενοι  και όλο  το προσωπικό υποχρεούνται  να επιδεικνύουν υγιεινή 
των χεριών πριν και μετά από κάθε δραστηριότητα. 

7. Θα πρέπει  να αναλογούν  τουλάχιστον  10  τετραγωνικά μέτρα ανά αθλούμενο ανά 

ωφέλιμο χώρο. Στον ωφέλιμο χώρο δεν συμπεριλαμβάνεται και ο διάδρομος όπου 

κυλάει η μπάλα (μετά τα τόξα). 

8. Κατά τη διεξαγωγή αγώνων, είτε ομαδικών είτε ένας εναντίον ενός, να καταβάλλεται 

κάθε  προσπάθεια  οι  συνδυασμοί  αγώνων  μεταξύ  μιας  ομάδας/ενός  αθλούμενου 

εναντίον άλλης ομάδας/άλλου αθλούμενου να είναι περιορισμένοι,  έτσι ώστε μια 

ομάδα/ένας αθλούμενος να έρχεται σε επαφή με όσο το δυνατό πιο περιορισμένο 

αριθμό άλλων ατόμων. Να καταβάλλεται προσπάθεια όπως κάθε αγώνας έχει όσο το 

δυνατό λιγότερη διάρκεια. 

9. Κατά τη διεξαγωγή αγώνων: 
‐ Να περιορίζονται στο βαθμό του δυνατού οι ομαδικοί πανηγυρισμοί και άλλες 

συνήθειες που φέρνουν αθλούμενους πολύ κοντά τον έναν στον άλλο. 
‐ Αναπληρωματικοί αθλούμενοι να μην βρίσκονται στον ωφέλιμο χώρο άθλησης. 
‐ Ο  εξοπλισμός  που  θα  χρησιμοποιείται  να  είναι  ατομικής  χρήσης, 

περιλαμβανομένων μπαλών και παπουτσιών μπόουλινγκ. 
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‐ Να παρέχεται όσο το δυνατό περισσότερη ροή φυσικού αέρα, με τη διατήρηση 

όσο το δυνατό περισσότερων θυρών και παραθύρων ανοικτών. 

10. Κατά την άθληση, δύναται να χρησιμοποιηθούν συνεχόμενοι (διπλοί) διαδρόμοι, με 
την προϋπόθεση ότι οι αθλούμενοι θα ανεβαίνουν εναλλάξ στους διαδρόμους και να 
μην γίνεται παράλληλη χρήση συνεχόμενων διαδρόμων. 

11. Απαγορεύεται  αυστηρά  η  είσοδος  εντός  του ωφέλιμου  χώρου άθλησης  στους  μη 
έχοντες εργασία και σε θεατές. 

12. Οι αθλούμενοι θα πρέπει να κρατούν τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις των δύο μέτρων 
μεταξύ τους στον χώρο αναμονής (στον ωφέλιμο χώρο πίσω από τους διαδρόμους). 

13. Απαγορεύεται η επαφή χεριών μεταξύ των αθλουμένων. 
14. Απαγορεύεται  η  ανούσια  μετακίνηση  αθλουμένου  εντός  του  ωφέλιμου  χώρου 

άθλησης, πέραν του χώρου αναμονής και των διαδρόμων όπου αθλείται. 
15.  Απαραίτητες σημάνσεις εντός του χώρου άθλησης: 

‐ Τήρηση αποστάσεων δύο μέτρων 
‐ Απαγορεύεται  η  χρήση  διαδρόμου,  εάν  ο  ακριβώς  δίπλα  διάδρομος 

χρησιμοποιείται 
‐ Απαγορεύεται η οποιαδήποτε σωματική επαφή μεταξύ αθλουμένων 
‐ Απαγορεύεται η χρήση εξοπλισμού άλλου αθλουμένου 
‐ Μέγιστος  επιτρεπτός  αριθμός  αθλουμένων  που  μπορούν  να  βρίσκονται  στον 

ωφέλιμο χώρο ταυτόχρονα. 
 

4. Γενικές Οδηγίες και Κανόνες 

Όλοι  οι  αθλητές  και  το  προσωπικό  του  κάθε  Σωματείου, θα πρέπει  να  υπογράψουν 

υπεύθυνη δήλωση πριν  την έναρξη  της προετοιμασίας, ότι  γνωρίζουν  τους κανόνες 

ατομικής  υγιεινής  και  προστασίας  για  την  πρόληψη  κατά  του  Ιού  COVID‐19,  όπως 

έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας και ότι θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την προστασία τους, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που λαμβάνουν με την 

συμμετοχή  τους στις προπονήσεις  των ομάδων και  τους αγώνες Πρωταθλημάτων και 

Κυπέλλων, αποδεχόμενοι την ιδιωτική ευθύνη και δεν θα έχουν καμιά απαίτηση από τα 

Σωματεία, Ομάδες ή την ΚΟΜΠΟ σε περίπτωση που προσβληθούν από τον ιό. Για τους 

ανήλικους αθλητές, υπογράφουν οι έχοντες την γονική μέριμνα. Η υπεύθυνη δήλωση θα 

αποσταλεί από την ΚΟΜΠΟ προς τα Σωματεία και τα Σωματεία θα είναι υπεύθυνα να 

συλλέξουν τις υπογραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις από τους αθλητές και το προσωπικό. 

Είναι ευθύνη του Σωματείου/Ομάδας να διασφαλίσει την ενημέρωση προς όλους του 

αθλητές, προσωπικό που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στα μέτρα πρόληψης στον 

αθλητικό χώρο,  για  το περιεχόμενο αυτών  των διατάξεων στο μέτρο που  ισχύουν για 

αυτούς. 

Συνίσταται να αποφεύγονται οι ομαδικοί πανηγυρισμοί αθλητών και προσωπικού κατά 

την  διάρκεια  ή  με  την  λήξη  του  αγώνα.  Οι  ομάδες  και  οι  αθλητές  θα  πρέπει  να 

εφαρμόζουν  τρόπους  πανηγυρισμού  που  θα  συνάδουν  με  τις  πρόνοιες  των  μέτρων 

ατομικής προστασίας. 
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Συνίσταται όπως οι αθλητές και το προσωπικό μεταβαίνουν στους αθλητικούς χώρους 

για τους αγώνες, μεμονωμένα με ιδιωτικά οχήματα (Για τους ανήλικους, με τους γονείς 

τους).  Σε  περίπτωση  που  ομάδα  χρησιμοποιεί  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  για  την 

μεταφορά  των  αθλητών  και  του  προσωπικού  της  στον  αθλητικό  χώρο,  θα  πρέπει  να 

ακολουθούνται οι οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 

του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Σχετικές οδηγίες για μέτρα ελέγχου και πρόληψης 

της διασποράς του ιού COVID‐19 σε μέσα μαζικής μεταφοράς μπορείτε να βρείτε στην 

Ιστοσελίδα  του  Γραφείου  Τύπου  και  Πληροφοριών  ή  στο  σύνδεσμο 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg14.pdf 

Το  κάθε  Σωματείο,  θα  πρέπει  να  προκαθορίσει  άτομο  που  θα  εκτελεί  αρμοδιότητα 

Διαχειριστή/Υπεύθυνου του χώρου κατά τη διάρκεια της προπόνησης και αγώνα και ο 

οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και καλών 

πρακτικών στο χώρο. Το άτομο αυτό θα μπορεί να είναι και ο Υπεύθυνος ασφαλείας του 

αθλητικού χώρου ή της ομάδας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου, έμμισθος ή εθελοντής. Το 

άτομο αυτό θα πρέπει  να δηλωθεί στη ΚΟΜΠΟ  το αργότερο μέχρι  την 1η Νοεμβρίου 

2020. Το κάθε Σωματείο θα πρέπει να προκαθορίσει άτομο το οποίο θα έχει την ευθύνη 

να  ενημερώνει  άμεσα  την  Ομοσπονδία  σε  περίπτωση  ατόμου  θετικού  κρούσματος  ή 

ατόμου με συμπτώματα χαρακτηριστικά του COVID‐19. 

5. Σενάριο Θετικού Κρούσματος COVID‐19 

Αναβολή ενός αγώνα 

Ο αγώνας αναβάλλεται στη περίπτωση που υπάρχει έστω 1 θετικό κρούσμα σε αθλητή, 

σε περίοδο εντός 7 ημερών. Στην περίπτωση που υπάρχει θετικό τεστ αθλητή τηνς ημέρα 

του αγώνα, ο αγώνας θα διεξαχθεί μόνο αν προσκομιστούν προ  του αγώνα αρνητικά 

αποτελέσματα για τους υπόλοιπους αθλητές και προπονητές. Η απόφαση για αναβολή 

αγώνα θα λαμβάνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ, σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας. 

Θετικό κρούσμα 

Σε  περίπτωση  που  αθλητής  ή  μέλος  της  προπονητικής  ή  υποστηρικτικής  ομάδας  του 

Σωματείου/Ομάδας εντοπιστεί θετικός στον ιό SARS‐CoV‐2 (COVID‐19), το άτομο αυτό 

θα πρέπει να παραμείνει σε απομόνωση για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τις 

¨Ενδιάμεσες  οδηγίες  αποδέσμευσης/άρσης  απομόνωσης  ασθενών  με  επιβεβαιωμένη 

λοίμωξη  από  COVID‐19  (κρούσματος)που  αντιμετωπίζονται  σε  χώρους  εκτός  των 

νοσηλευτηρίων¨.  Συγκεκριμένα  η  αποδέσμευση  κρουσμάτων  COVID‐19  από  την 

καραντίνα  μπορεί  να  γίνει:  α)  κατόπιν  2  συνεχόμενων  αρνητικών  δειγμάτων  από  το 

ανώτερο  αναπνευστικό  με  διαφορά  τουλάχιστον  24  ωρών  που  θα  πρέπει  να 

διενεργηθούν  εφόσον  έχουν  περάσει  14  μέρες  μετά  την  πρώτη  εργαστηριακή 

τεκμηρίωση  της  λοίμωξης  ή  β)  στην  περίπτωση  που  τα  εργαστηριακά  αποτελέσματα 

συνεχίζουν να είναι θετικά μετά την παρέλευση τουλάχιστον 14 ημερών από την πρώτη 

θετική  εργαστηριακή  εξέταση,  τότε  το  άτομο  παραμένει  σε  απομόνωση  για  ακόμη  1 
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εβδομάδα  και  στην  συνέχεια  αποδεσμεύεται  χωρίς  να  απαιτείται  επιπλέον 

εργαστηριακός έλεγχος. 

Συμπτώματα 

Αθλητής ή/και μέλος της Προπονητικής ομάδας ή/και μέλος της υποστηρικτικής ομάδας 

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 τέστ COVID‐19. Στην περίπτωση που είναι αρνητικό θα επιστρέφει στις 

δραστηριότητες της ομάδας. Νοείται ότι όσοι είναι θετικοί στον ιό, δεν έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής και ακολουθούνται τα πιο πάνω. 

Επαφές 

Προπονήσεις: Όσες ομάδες έχουν επιβεβαιωμένο κρούσμα σε αθλητή ή/και μέλος της 

προπονητικής ομάδας ή/και μέλος  της υποστηρικτικής ομάδας  τους, η προπόνηση  τη 

συγκεκριμένη ημέρα θα αναβάλλεται και όλα τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας, Αθλητές 

και Προσωπικό, θα πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών σε διαγνωστικό τεστ. Όσα μέλη 

της Ομάδας έχουν αρνητικά τεστ θα μπορούν να επιστέψουν στις δραστηριότητες της 

ομάδας  με  καθημερινή  κλινική  παρακολούθηση  για  14  μέρες  (τα  μέλη  της  ομάδας 

αυτοπεριορίζονται μέχρι να περάσουν 14 μέρες με μόνη εξαίρεση τις μετακινήσεις για 

σκοπούς προπόνησης  ή αγώνα). Οι  προπονήσεις  της ομάδας  για  την περίοδο  των  14 

ημερών  θα  είναι  κεκλισμένων  των  θυρών.  Την  7η  μέρα,  θα  πρέπει  να  διενεργηθεί 

δεύτερο διαγνωστικό τεστ σε όλη την ομάδα. Νοείται ότι όλοι οι χώροι και μέσα που 

χρησιμοποιεί η ομάδα θα πρέπει να τύχουν απολύμανσης από εγκεκριμένη εταιρεία. 

Αγώνας: Για τις επόμενες 14 μέρες από το τελευταίο θετικό κρούσμα, όλες οι επαφές θα 

πρέπει  να  υποβάλλονται  σε  διαγνωστικό  τεστ  πριν  από  κάθε  αγώνα.  Αθλητές  ή/και 

Προπονητές  ή/και  μέλη  της  υποστηρικτικής  ομάδας  των  ομάδων  που  είχαν  θετικό 

κρούσμα και εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία, για να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο 

φύλλο  αγώνος  και  συμμετοχή  στον  αγώνα,  ο  αρχηγός  της  Ομάδας  θα  πρέπει  να 

παρουσιάσει  στον  Διαιτητή  για  έλεγχο  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα,  βεβαίωση  με 

αρνητικό αποτέλεσμα σε  τεστ  που  διενεργήθηκε  εντός  24 ωρών πριν  την  έναρξη  του 

αγώνα  καθώς  και  υπεύθυνη  δήλωση  του  κάθε  ατόμου  ότι  δεν  παρουσιάζουν 

συμπτώματα συμβατά με COVID‐19. Το τεστ μπορεί να διενεργηθεί με τη μέθοδο του 

pooling. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για την περίοδο των φιλικών αγώνων κατά τη 

διάρκεια  της  προετοιμασίας  των  Ομάδων,  καθώς  και  κατά  τη  διάρκεια  ενδιάμεσων 

διακοπών του πρωταθλήματος. 

Σε περίπτωση που αθλητής ή μέλος της ομάδας εντοπιστεί θετικός με την έναρξη του 

Πρωταθλήματος, θα τηρηθούν όλες οι πιο πάνω διαδικασίες και επιπλέον θα πρέπει να 

ενημερωθούν γραπτώς τα Σωματεία/Ομάδες που αγωνίστηκαν τις τελευταίες 15 ημέρες 
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με την ομάδα αυτή, ούτως ώστε εντός 24 ωρών να γίνουν διαγνωστικά τεστ στα μέλη των 

ομάδων αυτών. 

Απολύμανση χώρου:  Νοείται ότι σε περίπτωση ατόμου θετικού σε τεστ COVID‐19, όλοι 

οι χώροι και μέσα που χρησιμοποιεί η ομάδα θα πρέπει να τύχουν απολύμανσης από 

εγκεκριμένη εταιρεία. 

6. Αθλητικοί Χώροι 

Όλοι  οι  αθλητικοί  χώροι  που  θα  φιλοξενήσουν  αγώνες,  σε  συνεργασία  με  τα  τοπικά 

Σωματεία,  θα  πρέπει  να  προκαθορίσουν  άτομο  που  θα  εκτελεί  με  αρμοδιότητα 

Διαχειριστή/Υπεύθυνου του χώρου κατά τη διάρκεια προπόνησης ή αγώνα και ο οποίος 

θα  είναι  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  των  μέτρων  ατομικής  προστασίας  και  καλών 

πρακτικών στο χώρο. 

Το άτομο αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην ΚΟΜΠΟ το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 

2020  με  σχετική  επιστολή.  Ο  υπεύθυνος  του  αθλητικού  χώρου  θα  πρέπει  να  τηρεί 

ονομαστικό  κατάλογο  ατόμων  που  θα  εργαστούν  για  τις  ανάγκες  του  αγώνα, 

συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού ασφαλείας. Ο κατάλογος θα φυλάγεται από 

τον  υπεύθυνο  του  αθλητικού  χώρου  για  τουλάχιστον  60  μέρες  και  μετά  θα 

καταστρέφεται.  Το  άτομο  αυτό  μπορεί  να  είναι  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 

Σωματείου, έμμισθος ή εθελοντής. Προτείνεται το άτομο αυτό να φοράει ειδικό γιλέκο 

για να αναγνωρίζεται από τους αθλητές και προσωπικό αγώνα. 

Οι αθλητικοί χώροι θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο υποδοχής και 

απομόνωσης ατόμου/ων με συμπτώματα της νόσου. 

Στις εισόδους του αθλητικού χώρου θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό διάλυμα, και όλοι 

οι  εισερχόμενοι,  θα  πρέπει  να  απολυμαίνουν  τα  χέρια  τους.  Οι  αθλητικοί  χώροι  θα 

πρέπει να απολυμαίνονται βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας πριν και μετά από 

κάθε αγώνα.  

Αν σε αθλητικό χώρο που θα φιλοξενήσει αγώνα συνυπάρχει καφεστιατόριο, θα πρέπει 

να  υπάρχει  σαφής  διαχωρισμός  μεταξύ  των  δύο  χώρων  και  δραστηριοτήτων,  ως 

ακολούθως:  

1.  Ο  χώρος  όπου  θα  κινούνται  οι  αθλούμενοι  θα  είναι  οριοθετημένος  με  σύνορα 

ξεκάθαρα σημειωμένα (είτε στο δάπεδο είτε με χρήση εμποδίων όπως παραδείγματος 

χάρη αλυσίδων, κώνων ή άλλως πως)  τα οποία θα απέχουν τουλάχιστον 2 μέτρα από τα 

τραπέζια  που  χρησιμοποιούνται  από  τους  πελάτες  του  καφεστιατορίου  σκοπούς 

εστίασης ή κατανάλωσης ποτού. 

2.  Δεν θα επιτρέπεται η εστίαση και η κατανάλωση ποτών εντός  του οριοθετημένου 

χώρου  που  αναφέρεται  στο  σημείο  1  πιο  πάνω  κατά  τη  διάρκεια  ενός  αγώνα  ή 

προπόνησης. 
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3.  Δεν  θα  επιτρέπεται  σε  άτομα  που  δεν  αγωνίζονται  ή  προπονούνται  να  κινούνται 

εντός του οριοθετημένου χώρου που αναφέρεται στο σημείο 1 πιο πάνω.  

4.  Κατά  τη  διάρκεια  ενός  αγώνα/μιας  προπόνησης,  οι  αθλητές  κάθε  ομάδας  θα 

παραμένουν εντός του οριοθετημένου χώρου που αναφέρεται στο σημείο 1 πιο πάνω 

μέχρι και την λήξη του αγώνα/ της προπόνησης.     

ΘΕΑΤΕΣ: Δεν επιτρέπονται εντός του αθλητικού χώρου 

 

7. Καθαρισμός και Απολύμανση 

1. Όλοι οι  χώροι γενικά και εξοπλισμός, όλες οι επιφάνειες, δάπεδα, πάγκοι,  ταμεία, 

χώροι  υγιεινής  (δάπεδα,  λεκάνες,  νιπτήρες,  κλπ.)  καθίσματα  θα  πρέπει  να 

διατηρούνται  καθαροί  και  να  απολυμαίνονται  πριν  την  έναρξη  κάθε  αγώνα/κάθε 

προπόνησης. 

2. Συχνός  καθαρισμός  και  απολύμανση  αντικειμένων  συχνής  χρήσης  π.χ.  πόμολα, 

βρύσες, προσθήκες, κλπ. Σχολαστικός καθαρισμός όλων των επιφανειών γίνεται μετά 

από κάθε αγώνα. 

3. Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  δίδεται  στον  καθαρισμό  των  αντικειμένων  και  των 

επιφανειών, με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα ίωσης. 

Εφόσον  προκύψει  ανάγκη,  οι  χώροι  θα  απολυμαίνονται  από  εξειδικευμένο 

συνεργείο. Οι πλαστικές σακούλες  των  κάδων,  όταν  γεμίζουν,  πρέπει  να δένονται 

σφικτά  και  να απομακρύνονται αμέσως.  Τα  γάντια μετά  τη  χρήση  τους πρέπει  να 

απορρίπτονται  αμέσως  στις  πλαστικές  σακούλες  των  κάδων  απορριμμάτων.  Το 

προσωπικό  καθαριότητας  πρέπει  να  εκπαιδευτεί  στην  κατάλληλη  διαδικασία 

καθαρισμού και απολύμανσης αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID‐19. 

4. Χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό τα κατάλληλα έγγραφα που είναι αναρτημένα 

στην  ενότητα  ¨Οδηγίες  για  αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  του  κορωνοϊού  σε 

εργασιακούς χώρους¨ στην ειδική ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 

για τον COVID‐19 – https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html 

 

8. Τουαλέτες 

1. Θα  υπάρχει  τοποθετημένος  τουλάχιστον  ένας  σταθμός  σε  κάθε  τουαλέτα,  με 

κατάλληλο αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα απολύμανσης χεριών στην είσοδο. Ο 

αριθμός θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό ατόμων που αναμένεται να προσέλθει 

στον αθλητικό χώρο. 

2. Για κάθε σταθμό θα τοποθετείται και πινακίδα με οδηγίες στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα που να καλεί όλα τα άτομα να απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν την είσοδο 

και κατά την έξοδο τους από την τουαλέτα. 

3. Θα υπάρχει οπωσδήποτε αδιάληπτος εφοδιασμός των τουαλετών με υγρό σαπούνι 

και χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα απορρίπτονται σε κάδους με ποδομοχλό 

ή άλλο μηχανισμό που αποτρέπει την επαφή με τα χέρια πλησίον των νιπτήρων. 
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4. Στους  εν  λόγω  κάδους  υποχρεωτικά  θα  υπάρχει  μέσα  πλαστική  σακούλα.  Στις 

τουαλέτες  τίθεται απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων για στέγνωμα των χεριών με 

θερμό αέρα καθότι η λειτουργία τους δυνατό να οδηγεί σε διασπορά σταγονιδίων. 

5. Στις εισόδους έξω από τις τουαλέτες θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η απαιτούμενη 

αποστασιοποίηση  των  2  μέτρων  με  τοποθέτηση  σήμανσης  στο  δάπεδο,  για 

διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων καθώς και 

του μέγιστου αριθμού ατόμων εντός των τουαλετών. 

6. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός των τουαλετών δεν θα υπερβαίνει την αναλογία 

ενός ατόμου ανά 6 ωφέλιμα τ.μ., ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. Ειδικά όσος 

αφορά  τον  εξαερισμό  στις  κοινόχρηστες  τουαλέτες,  εάν  είναι  εφικτό,  εκεί  όπου 

υπάρχει  εγκατεστημένο  σύστημα  τεχνικού  εξαερισμού  να  γίνεται  διασφάλιση  του 

τεχνικού εξαερισμού στις τουαλέτες με συνεχή βάση όλο το 24ωρο κάθε ημέρας και 

να αποτρέπεται στο άνοιγμα των παραθύρων της τουαλέτας για να επιτευχθεί η ορθή 

κατεύθυνση του αερισμού εξαερισμού. 

7. Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού τότε οι θύρες και τα 

παράθυρα  μένουν  ανοικτά  όλο  το  24ωρο,  ή  τουλάχιστον  για  αρκετές  ώρες  κάθε 

ημέρας. 

8. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στην τεχνική οδηγία για 

λειτουργία  συστημάτων  κλιματισμού/εξαερισμού  που  έχει  εκδοθεί  από  το  Τμήμα 

Επιθεώρησης  Εργασίας  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  και  δημοσιεύεται  στον  ιστότοπο  – 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf 

 

 

9. Ενημέρωση κοινού 

Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται για τους ισχύοντες κανόνες με ξεκάθαρη σήμανση. 

Προς το σκοπό αυτό θα γίνεται τοποθέτηση, από τον διαχειριστή του αθλητικού χώρου, 

στους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. εισόδους) αφισών/οδηγιών/ανακοινώσεων με τους 

κανόνες  ατομικής  υγιεινής  και  τήρησης  απόστασης  2  μέτρων,  τον  μέγιστο  αριθμό 

ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκεται ταυτόχρονα σε κάθε χώρο, αποφυγής άσκοπων 

μετακινήσεων κτλ. 

Επίσης, θα αναγράφεται σε αυτές παράκληση προς όλα τα άτομα να μην εισέλθουν σε 

οποιοδήποτε χώρο εάν νιώθουν αδιαθεσία ή έχουν συμπτώματα του COVID‐19. 

Οι  γενικότερες  κατευθυντήριες  οδηγίες,  αναφέρονται  στο  σχετικό  διάταγμα  του 

Υπουργείου Υγείας στον σύνδεσμο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/erg65.pdf 

10. Προσωπικό ασφαλείας 
1. Το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα όταν θα έρχεται σε επαφή με 

οποιοδήποτε άτομο, θα πρέπει να φοράει προστατευτική μάσκα με ορθό τρόπο, η 

οποία θα αλλάζεται σε περίπτωση διαβροχής ή αναλόγως των οδηγιών χρήσης της. 
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2. Επίσης,  είτε  θα  φοράει  γάντια  είτε,  αν  δεν  φοράει  γάντια,  θα  εφαρμόζει 

απολυμαντικό χεριών πριν από κάθε ενέργεια που απαιτεί αλλαγή των γαντιών και 

θα φροντίζει αυστηρά για την ατομική του υγιεινή. 

3. Το προσωπικό ασφαλείας να περιορίσει στο βαθμό που είναι δυνατό την συνομιλία 

με οποιοδήποτε άτομο. 

4. Το προσωπικό ασφαλείας να επιβλέπει την τήρηση αποστασιοποίησης μεταξύ των 

παρευρισκόμενων και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. 

5. Άτομα που δυνατό να είναι πιο ευάλωτα και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να μην 

εκτελούν  καθήκοντα  προσωπικού  ασφαλείας  και  γενικά  να  μην  έρχονται  σε 

αχρείαστη επαφή με οποιοδήποτε άτομο. Οδηγίες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

του  κορωνοϊού  σε  εργασιακούς  χώρους  μπορείτε  να  βρείτε  στην  ιστοσελίδα  του 

Γραφείου  Τύπου  και  Πληροφοριών  στον  σύνδεσμο 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html 

 

11. Καντίνα & αυτόματοι κερματοδέκτες 

Δεν συνιστάται η λειτουργία καντίνας, για αποφυγή συνωστισμού. Αν λειτουργήσει, θα 

τηρείται απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των ατόμων που περιμένουν να εξυπηρετηθούν, 

θα υπάρχει σήμανση στο δάπεδο, και άτομο του προσωπικού θα παρακολουθεί και θα 

ελέγχει την τήρηση των αποστάσεων. 

Εκεί όπου τυχόν υπάρχουν τοποθετημένοι αυτόματοι κερματοδέκτες πώλησης τροφίμων 

και  αναψυκτικών/νερού,  θα  τοποθετείται  δίπλα  σταθμός  με  αντισηπτικό  διάλυμα 

απολύμανσης χεριών και πινακίδα με οδηγίες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, που 

να καλεί τους χρήστες να το χρησιμοποιούν για απολύμανση των χεριών πριν και μετά 

από κάθε χρήση του κερματοδέκτη. 

12. Κοινόχρηστοι χώροι 

Οι κοινόχρηστοι χώροι αναφέρονται σε αίθουσες αναμονής, διαδρόμους, ανελκυστήρες 

κλπ. 

1. Οι  κανόνες  κοινωνικής αποστασιοποίησης  θα πρέπει  να  τηρούνται  σε όλους  τους 

κοινόχρηστους χώρους. 

2. Οι ανελκυστήρες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από μόνο δύο άτομα, με ένα μέτρο 

απόσταση  μεταξύ  τους.  Σε  περίπτωση  που  το  μέγεθος  του  ανελκυστήρα  δεν 

επιτρέπει  κατάλληλη  αποστασιοποίηση,  τότε  θα  χρησιμοποιείται  από  ένα  άτομο 

κάθε φορά. 

3. Απολυμαντικά  χεριών  θα  πρέπει  να  τοποθετηθούν  σε  όλους  τους  χώρους 

(συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων). 

4. Αν είναι ανοιχτοί για χρήση, οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε 

μία ώρα και να απολυμαίνονται στο τέλος της μέρας. 

5. Όλες  οι  πόρτες  και  τα  παράθυρα,  όπου  εφαρμόζεται,  θα  πρέπει  να  παραμένουν 

ανοιχτές. 
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13. Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων  Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

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 Προσωπικού Χαρακτήρα. 

14. Μέτρα  που  απαιτούνται  κατά  την  περίοδο  της  προετοιμασίας  των  ομάδων 

συμπεριλαμβανομένων και των φιλικών αγώνων 

Προτείνεται  όπως  οι  αθλητές  των  ομάδων,  υποβληθούν  σε  COVID‐19  τεστ,  πριν  την 

έναρξη οποιονδήποτε πρωταθλημάτων στα οποία θα συμμετέχουν. 

15. Προπονήσεις ομάδων 

Κατά την διάρκεια των προπονήσεων των ομάδων/αθλητών, θα πρέπει να τηρούνται τα 

ακόλουθα μέτρα: 

1. Στις  αθλητικές  εγκαταστάσεις  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ειδικός  χώρος  απομόνωσης 

ατόμου/ων με συμπτώματα του ιού. 

2. Όλοι,  (εκτός  των  αθλητών  της  ομάδας  όταν  αθλούνται,)  θα  πρέπει  να  φοράνε 

προστατευτική  μάσκα  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  που  βρίσκονται  στις  αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια που οι αθλητές είναι καθήμενοι αναμένοντας να 

αθληθούν,  θα  πρέπει  να φοράνε  και  αυτοί  μάσκα. Νοείται  ότι  η  αφαίρεση  και  η 

εφαρμογή της μάσκας πρέπει να γίνεται προσεκτικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο που 

συστήνει το Υπουργείο Υγείας (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/mask.pdf ).  

3. Η είσοδος θα γίνεται μόνο από μια είσοδο. 

4. Όλοι οι αθλητές και προσωπικό που λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 

της  ομάδας,  θα  θερμομετριέται  (ανέπαφα)  με  την  άφιξη  του  στις  αθλητικές 

εγκαταστάσεις, από τον υπεύθυνο της ομάδας/σωματείου. 

5. Σε  περίπτωση  που  η  ομάδα  χρησιμοποιεί  συμπληρώματα  διατροφής  κατά  την 

διάρκεια των προπονήσεων, αυτά θα πρέπει να είναι σε μπουκάλια μιας χρήσης, με 

το όνομα του κάθε αθλητή στο μπουκάλι του. 

6. Θα πρέπει να υπάρχουν νερά σε μικρά ατομικά μπουκαλάκια μιας χρήσης. 

7. Στον  αθλητικό  χώρο  η  ομάδα  θα  πρέπει  να  φροντίσει  ούτως  ώστε  να  υπάρχει 

αντισηπτικό  και  όλοι  οι  αθλητές  και  προσωπικό με  την  άφιξή  τους,  θα πρέπει  να 

απολυμαίνουν τα χέρια τους. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται πριν την αναχώρηση τους 

από τον αθλητικό χώρο. 

8. Όλος  ο  εξοπλισμός  όπως  μπάλες  κτλ  θα  απολυμαίνονται  πριν  και  μετά  την 

προπόνηση. 

9. Στα  αποδυτήρια  θα  πρέπει  να  γίνουν  διευθετήσεις  ούτως  ώστε  να  υπάρχουν 

τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά άτομο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο επαρκής χώρος για 
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τήρηση της απόστασης τους ενός μέτρου, οι ομάδες θα πρέπει να φροντίσουν ούτως 

ώστε  την  ίδια  ώρα  να  υπάρχει  μόνο  ο  αριθμός  ατόμων  στα  αποδυτήρια  που  θα 

διασφαλίζει  την  απόσταση  που  προβλέπεται.  Οι  ομάδες  θα  πρέπει  επίσης  να 

φροντίσουν όπως στα αποδυτήρια να υπάρχουν αντισηπτικά για απολύμανση των 

χεριών. 

10. Η είσοδος στα αποδυτήρια επιτρέπεται μόνο σε αθλητές και προσωπικό. 
11. Η χρήση των ντουζ απαγορεύεται. 
12. Ο  χρησιμοποιούμενος  αθλητικός  ιματισμός  θα  μπαίνει  σε  ξεχωριστή  πλαστική 

σακούλα με προσοχή,  για αποφυγή  επαφής με  το δέρμα  και  τα ρούχα. Μετά  την 

χρήση,  πλύσιμο  στο  πλυντήριο,  με  κοινό  οικιακό  απορρυπαντικό,  σε  υψηλή 

θερμοκρασία (60ο – 90ο C) και καλό στέγνωμα με τις υφιστάμενες οδηγίες. 

13. Συστήνεται όπως δοθούν γραπτώς οι οδηγίες στους αθλητές του Σωματείου σας. 


