Αθήνα, 29/09/2020
Αρ. πρωτ. 100/20
ΘΕΜΑ: YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ

1. Επιτρέπονται οι αγωνιστικές συναντήσεις αθλητών μπριτζ σε ανοιχτούς και
κλειστούς χώρους Σωματείων της ΕΟΜ. Στους κλειστούς χώρους ο μέγιστος αριθμός
παρευρισκομένων μπορεί να είναι 1 αθλητής ανά 2,5 τ.μ. ωφέλιμου αθλητικού χώρου.
2. Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών καθορίζονται τα 2,5 μέτρα.
3. Απαγορεύεται η παρουσία θεατών κατά την διάρκεια όλων των αγωνιστικών
δραστηριοτήτων.
4. Επισημαίνεται η υποχρεωτική η συμπλήρωση του εντύπου «Κατάλογος
εισερχομένων- εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση», το αρχείο του οποίου
πρέπει να τηρείται για λόγους ιχνηλάτησης για 14 μέρες.(Εντυπο καταγραφής ΓΓΑ)
5. Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος να ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ και να
εφαρμόζονται οι Οδηγίες για διαχείριση κρούσματος COVID 19 και επανέναρξη
αθλητικής δραστηριότητας μετά από κρούσμα (από 08/09/2020)
6. Η χρήση μασκών προστασίας από τους αθλητές είναι υποχρεωτική. Επιθυμητή είναι
η χρήση ειδικών διαχωριστικών από πλεξιγκλάς ή άλλο υλικό μεταξύ των αθλητών.
Όσον αφορά τη χρήση γαντιών, προτάσσεται η συχνή τήρηση της υγιεινής των χεριών
με σαπούνι ή αντισηπτικό. Μάσκες προστασίας και γάντια θα φορούν υποχρεωτικά οι
χειριστές των μηχανημάτων διανομής των παιγνιοχάρτων. Μάσκες προστασίας θα
φορούν υποχρεωτικά και οι Διαιτητές.
7. Τα παιγνιόχαρτα και οι θήκες τους θα αποσύρονται μετά το τέλος κάθε αγώνα για
απολύμανση-αποστείρωση και θα επαναχρησιμοποιούνται μετά την παρέλευση
ικανού χρονικού διαστήματος ασφαλείας.
8. Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων θα ακολουθείται το πρωτόκολλο
του ΕΟΔΥ για καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών χώρων
9. Προ της εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, οι εισερχόμενοι θα ελέγχονται με ειδικό
θερμόμετρο ανέπαφης μέτρησης. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους έχουν σε
τρεις (3) διαδοχικές μετρήσεις θερμοκρασία άνω των 37 οC. Στην είσοδο θα γίνεται

υποχρεωτικά απολύμανση των χεριών με υγρό αντισηπτικό διάλυμα που θα υπάρχει
για τον σκοπό αυτό.
10. Αντισηπτικά διαλύματα για τα χέρια θα υπάρχουν υποχρεωτικά στην είσοδο, στις
τουαλέτες και από ένα σε κάθε αγωνιστικό τραπέζι. Η συχνή χρήση τους από τους
αθλητές θα είναι υποχρεωτική.
11.Το παρόν Πρωτόκολλο θα επικαιροποιείται /τροποποιείται ανάλογα με την εξέλιξη
της νόσου COVID-19 στη χώρα μας.

