
 
 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2021 

Αρ. πρωτ 31/21 
 
 

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 τη διάρκεια όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων. 
4. Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος θα ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ και θα εφαρμόζονται οι Οδηγίες 

για διαχείριση κρούσματος COVID 19 
5. 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. 
6. Στην είσοδο θα γίνεται υποχρεωτικά απολύμανση των χεριών με υγρό αντισηπτικό διάλυμα που θα 
υπάρχει για τον σκοπό αυτό. 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. 
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. Ο χώρος θα αερίζεται επαρκώς. Η Λειτουργία εγκαταστάσεων κλιµατισµού ,εφόσον δεν τεθούν εκτός 
λειτουργίας, γίνεται σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, «Λήψη µέτρων διασφάλισης της 
∆ηµόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιµώξεις κατά τη χρήση κλιµατιστικών µονάδων»: 
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshsenanti-
koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apoiogeneis-kai-alles-
loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn 
9. Για τη συμμετοχή τους στους αγώνες οι αθλητές θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω έγγραφα 
α) βεβαίωση αρνητικού self test (μια φορά την εβδομάδα) 
β) βεβαίωση αρνητικού rapid test (μια φορά στις τρεις εβδομάδες) 
Αν οι αθλητές δεν έχουν πραγματοποιήσει self test, αρκεί να προσκομίσουν rapid test μια φορά ανά τρεις 
εβδομάδες. Αν οι αθλητές έχουν πραγματοποιήσει self test, (μια φορά την εβδομάδα) μπορούν να 
προσκομίζουν rapid test μια φορά ανά 4 εβδομάδες 

10. Τα Σωματεία θα πρέπει: 
Α) Να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να τον γνωστοποιήσουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ 
με στοιχεία επικοινωνίας. 
Β) Να προσκομίζουν την κατάσταση των αθλητών τους στην αθλητική εγκατάσταση με τα ωράρια αγώνων 
ή προπονήσεων. 
Γ) Να προσκομίζουν μια φορά την εβδομάδα στην αθλητική εγκατάσταση τα αποτελέσματα των τεστ 
COVID-19 για τους αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες ή προπονήσεις. 
Δ) Να αποστέλλουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ σε εβδομαδιαία βάση, τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα των τεστ COVID-19 των αγωνιστικών τους τμημάτων με τη μορφή: 

Ημερομηνία: 

Όνομα σωματείου: 

Υπεύθυνος COVID: 

Άθλημα: 
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Κατηγορίες: 

Αριθμός ελέγχων εβδομάδας: 

Αριθμός κρουσμάτων εβδομάδας: 

 

Ε) Σε περίπτωση κρούσματος να ενημερώνουν άμεσα την αθλητική εγκατάσταση και τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού στο covid19@gga.gov.gr 
Κάθε εβδομάδα η Ομοσπονδία θα αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη διεύθυνση 
covid19@gga.gov.gr το σύνολο των εβδομαδιαίων τεστ όλων των Σωματείων με τη μορφή: 

 

Ημερομηνία: 

Ομοσπονδία: 

Αριθμός ελέγχων εβδομάδας: 

Αριθμός κρουσμάτων εβδομάδας: 

 
       ΣΤ) Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχει μόνο μία είσοδος και έξοδος που είναι κοινή και  στην οποία   
καταγράφονται οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα ιχνηλάτησης σε τυχόν κρούσμα COVID-19 από τον ΕΟΔΥ. Το έντυπο του Καταλόγου 
Εισερχομένων-Εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση, η τήρηση του οποίου είναι υποχρεωτική υπάρχει 
εδώ:  

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & COVID 19 
 

 

 Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση (από 06/04/2021) 

11. Το παρόν Πρωτόκολλο θα επικαιροποιείται /τροποποιείται ανάλογα με τις οδηγίες της ΓΓΑ. . 
 
 

Υπενθυμίζουμε ότι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου πραγματοποιούν δωρεάν rapid 
test για όλους τους πολίτες. 

 

 Έντυπα / φόρμες προς συμπλήρωση 
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