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- Καθορισμός ενός υπεύθυνου Covid που θα αποτελεί και το σημείο επαφής για
οτιδήποτε έχει να κάνει με την πανδημία.
- Ενημερωτικό έντυπο στους γονείς στο οποίο εξηγείται η διαδικασία επανένταξης στην
αθλητική δραστηριότητα.
- Για τα παιδιά που νόσησαν θα πρέπει να προηγηθεί παιδιατρική εκτίμηση πριν
την επανέναρξη της αθλητικής δραστηριότητας.
- Ενημέρωση για το πρόγραμμα άθλησης του πρώτου μήνα, καθώς και για τον τρόπο
παράδοσης και παραλαβής των παιδιών από τον αθλητικό χώρο.
- Η συγκατάθεση στα αυτοδιαγνωστικά τεστ είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των
παιδιών στην αθλητική δραστηριότητα.
- Θα υπάρχει ονομαστική κατάσταση των παιδιών με τα ωράρια προπόνησης.
- Καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
- Αντισηπτικά, μασκες και τήρηση αποστάσεων.
- Απαγορεύεται η χρήση αποδυτηρίων
- Οι γονείς δεν παραμένουν στον χώρο προπόνησης, ούτε συνωστίζονται πέριξ αυτού.
- Για τις 2 πρώτες εβδομάδες δεν επιτρέπεται το ομαδικό παιχνίδι
- Διάρκεια προπόνησης 45-60 λεπτα
- 15’ κενό μεταξύ των προπονητικών περιόδων για να μην συναντιούνται τα
προπονητικά γκρουπ
- Γκρουπ έως 10 παιδιών με έναν προπονητή τα οποία παραμένουν σταθερά
- Σε ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 έως 40 παιδιά.
- Σε ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 έως 20 παιδιά.
- Σε ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου 7x7 έως 30 παιδιά.
- Επιτρέπονται οι πάσες με τα πόδια
- Τα γκρουπ κινούνται αποκλειστικά εντός των προκαθορισμένων ζωνων εντός του
γηπέδου.
- Θα προσκομίζεται η δήλωση αποτελέσματος του self test από το τεστ στο οποίο
υποβάλλονται τα παιδιά για το σχολείο σε εβδομαδιαία βάση
- Ο υπεύθυνος COVID-19 θα σημειώνει στον ονομαστικό κατάλογο της ομάδας όσα
έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και θα το υποβάλλει στην εγκατάσταση μια φορά την
εβδομάδα
- Συστήνεται κάθε 15 ημέρες ένα από τα self test να διενεργείται στην αθλητική
εγκατάσταση από τον/την γιατρό
- Ο υπεύθυνος COVID-19 της ομάδας αναλαμβάνει ώστε με βάση τα αποτελέσματα να
αποστείλει στην Ομοσπονδία μια αναφορά που θα περιλαμβάνει: το όνομα της ομάδας,
την ημερομηνία, τον αριθμό των τεστ που έγιναν και τον αριθμό των τυχόν θετικών
αποτελεσμάτων.
- Εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας οι αθλητές/αθλούμενοι κατά τη διάρκεια της
άσκησης
- Το αρχείο παραμένει διαθέσιμο στην γραμματεία της Ακαδημίας για 4 μήνες
- Αθλητές που είναι υπόχρεοι σε εβδομαδιαίο self test : Rapid test ανά 3 εβδομάδες



Οδηγίες για τους Γονείς

Πριν την προπόνηση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαβάσει όλο το σχετικό υλικό
και στην ιστοσελίδα και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
της Ακαδημίας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο αθλητής
έχει μαζί του τη βεβαίωση
self-test ή οτι τα σχετικά
έγγραφα έχουν αποσταλεί
στο email της Ακαδημίας
(arenasoccer2008gmail.com)
πριν την προπόνηση ώστε να
λάβει κανονικά μέρος στην
δραστηριότητα.

- Κατά την άφιξή σας
ακολουθείστε τις οδηγίες των
ανθρώπων της Ακαδημίας και
βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τις
αποστάσεις ασφαλείας.

- Η χρήση μάσκας από γονείς
και αθλητές είναι
υποχρεωτική σε όλους
χώρους.

Κατα τη διάρκεια της προπόνησης

- Αν επιλέξετε να παραμείνετε στην
εγκατάσταση ακολουθείτε τους κανόνες
που προβλέπονται από το υγειονομικό
πρωτόκολλο.

- Κατά την παραμονή σας στην
εγκατάσταση απαγορεύεται η χρήση της
κερκίδας για την παρακολούθηση της
προπόνησης.

- Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική
από όλους.

- Η γραμματεία, θα δέχεται ένα άτομο τη
φορά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να
κάνετε κάποια ερώτηση μπορείτε να
καλείτε και στο τηλέφωνο 698 4488 388
για να αποφευχθεί τυχόν συνωστισμός.

Μετά την προπόνηση

- Βοηθήστε τους
αθλητές να καθαρίσουν
τα χέρια και το
πρόσωπό τους.

- Χρησιμοποιήστε την
προβλεπόμενη έξοδο.

- Βεβαιωθείτε για την
υγιεινή των χεριών σας
κατά την έξοδο.

- Απαγορεύεται να
παραμένετε στην
εγκατάσταση μετά το
τέλος της αθλητικής
δραστηριότητας.



Οδηγίες προς τους Προπονητές

Πριν την προπόνηση

- Ενημέρωση/Εκπαίδευση
σχετικά με τη διαχείριση της
προπονητικής διαδικασίας.

- Παραλαβή και ανάγνωση
της πολιτικής προστασίας της
Ακαδημίας και του σχετικού
υλικού.

- Προσκόμιση self-test στην
γραμματεία και τον υπεύθυνο
covid-19 σε εβδομαδιαία
βάση.

- Βεβαιώσου οτι οι παίκτες
του γκρουπ είναι επαρκώς
ενημερωμένοι και
ακολουθουν τις σχετικές
διαδικασίες.

- Απολύμανση και οργάνωση
όλου του εξοπλισμού πριν την
προπόνηση .

- Απολυμαντικό χεριών σε
κάθε προπονητή και κάθε
γήπεδο.

- Ορισμός συγκεκριμένων
γκρουπ (έως 10 άτομα) πριν
την προπόνηση.

- Οργάνωση προπόνησης και
αναφορά στον τεχνικό
διευθυντή 1 ώρα πριν την
έναρξη της διαδικασίας.

- Η χρήση της μάσκας είναι
υποχρεωτική σε όλους τους
χώρους της εγκατάστασης.

Κατα τη διάρκεια της προπόνησης

- Τακτικά διαλείμματα για ενυδάτωση
και ξεκούραση.

- Συνεχής επίβλεψη των αθλητών για
την εφαρμογή των σχετικών κανόνων
υγιεινής.

- Συνεχής ανατροφοδότηση για την
ομαλή διεξαγωγή της προπόνησης.

- Καθοδήγηση των παικτών για
αποφυγή τραυματισμών.

Μετά την προπόνηση

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι
παίκτες έχουν επιστρέψει
στους γονείς.

- Κρατήστε τις απαραίτητες
αποστάσεις.

- Καθοδηγήστε τους αθλητές
στην ξεχωριστή έξοδο που
προβλέπεται και περιμένετε
να μπει στο γήπεδο το
επόμενο γκρουπ πριν την
παράδοση στους γονείς.

- Απολύμανση του
εξοπλισμού που
χρησιμοποιήθηκε.

- Πλύσιμο χεριών.

- Αναφορά προβλημάτων και
ανατροφοδότηση.



Οδηγίες προς τους Αθλητές

Πριν την προπόνηση

- Μιλήστε με τους γονείς
σας για όλες τις σχετικές
διαδικασίες και
ενημερωθείτε για όλα όσα
πρέπει να ακολουθείτε
κατά την παραμονή σας
στην εγκατάσταση.

- Ρωτήστε τον προπονητή
για οποιαδήποτε απορία.

- Κατα την είσοδό σας στην
εγκατάσταση ακολουθείστε
τις οδηγίες των ανθρώπων
της Ακαδημίας, κρατήστε
αποστάσεις και δηλώστε το
όνομα σας στις έτοιμες
λίστες
εισερχομένων/εξερχομένω
ν.

- Προσέξτε την υγιεινή των
χεριών σας κατά την
είσοδο - χρησιμοποιείστε
αντισηπτικό.

- Τα αποδυτήρια θα
παραμείνουν κλειστά και η
χρήση της τουαλέτας θα
πραγματοποιείται μόνο
όταν υπάρχει ανάγκη.

Κατα τη διάρκεια της προπόνησης

- Μην αγγίζετε τον εξοπλισμό
(μπάλες, κωνους κλπ) με τα χέρια.

- Αποφύγετε τις χειραψίες και τις
αγκαλιές.

- Μην φτύνετε.

- Ρωτήστε τον προπονητή σας για
οποιαδήποτε απορία.

- Συζητήστε με τον προπονητή σας
πιθανά προβλήματα ή ενοχλήσεις
που νιώθετε

Μετά την προπόνηση

- Κρατήστε τις
προτεινόμενες αποστάσεις
κατά την έξοδο σας από το
γήπεδο.

- Χρησιμοποιήστε την
έξοδο που σας δείχνει ο
προπονητής.

- Μην έρχεστε σε επαφή με
άτομα από άλλα γκρουπ.

- Συναντηθείτε με τους
γονείς και φροντίστε την
υγιεινή των χεριών κατά
την έξοδό σας από την
εγκατάσταση.

- Δεν επιτρέπεται η
παραμονή των αθλητών
στην εγκατάσταση μετά το
τέλος της αθλητικής
δραστηριότητας.

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

