
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ                                              

ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ:  

- Πρόσβαση στην εγκατάσταση για την διεξαγωγή των αγώνων έχουν ΜΟΝΟ 
όσοι συμμετέχουν σε αυτούς – αθλητές/τριες , προπονητές, κριτές – καθώς 
και όσοι συμμετέχουν στην διοργάνωση – προσωπικό ΕΑΣ – ΣΕΓΑΣ – μέλη ΔΣ 
ΣΕΓΑΣ & ΕΑΣ- εργατικό προσωπικό . 

-  Όλοι οι εμπλεκόμενοι ΠΡΕΠΕΙ να προσκομίζουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το υγειονομικό πρωτόκολλο. 

- Η πρόσβαση στην εγκατάσταση θα γίνεται από την ΠΙΣΩ είσοδο του 
Δημοτικού Σταδίου Αμπελοκήπων (απέναντι από το πλαστικό γήπεδο 
ποδοσφαίρου) και θα είναι η μοναδική. 

- Εκεί θα γίνεται ο έλεγχος ΕΙΣΟΔΟΥ σύμφωνα με την κατάσταση εισόδου που 
θα εκδώσει η ΕΑΣ, σύμφωνα με το οριστικό start list που σας επισυνάπτουμε. 

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΕΑΤΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ- ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

- Η προθέρμανση των αθλητών-τριών θα γίνεται στον ελαστικό τάπητα του 
ανοικτού σταδίου και η είσοδος στο κλειστό θα γίνεται έπειτα από πρόσκληση 
του εφόρου του κάθε αγωνίσματος την συγκεκριμένη ώρα εισόδου που 
αναγράφεται στο πρόγραμμα.                   

-  Όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση θα πρέπει να τηρούν τα Υγειονομικά 
Πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και  το αντίστοιχο Υγειονομικό Πρωτόκολλο 
διεξαγωγής αγώνων σε Κλειστό Στίβο, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 
που θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων και αφορούν 
την πρόληψη της μετάδοσης της COVID – 19. 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ:   
Προκειμένου να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η διασπορά του ιού 
στη διοργάνωση, για τις αθλήτριες και τους αθλητές που πρόκειται να 
συμμετάσχουν, καθορίζεται υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω 
πιστοποιητικών ανά ηλικιακή κατηγορία συμμετοχής: 

 Κ16 & Κ18: με Self Test την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων παρουσία του 
υπεύθυνου covid του συλλόγου με εξαίρεση όσους προσκομίζουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. 
Κ20, Κ23 & Α/Γ: με Rapid Test εντός 48 ωρών.ή με PCR εντός 72 ωρών ,με 
εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό 
νόσησης σε ισχύ.    
 


