ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΩ
COVID-19 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΔΣ 4-5-2020
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΓΓΑ & ΕΦΟΑ.
Έχουμε πλέον όλοι μας κατανοήσει τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. Όπως
λοιπόν επηρεάζεται η καθημερινότητά μας αναπόφευκτα αλλάζει και ο τρόπος που θα
παίζουμε τένις.
Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας άθλημα με ασφάλεια είναι
απαραίτητο να λαμβάνουμε κάποιες προφυλάξεις που από δω και στο εξής πρέπει να μας
γίνουν συνήθεια.
Το ΔΣ του ΑΟΑΗ, στα πλαίσια επαναλειτουργίας του και ακολουθώντας τις συστάσεις
της πολιτείας, τις συστάσεις της ΕΦΟΑ θέτει μία σειρά κανονισμών και είναι πολύ
σημαντικό ο κάθε αθλούμενος να συμμορφώνεται με αυτούς και να γνωρίζει τις ευθύνες
του ώστε να διασφαλίσουμε τόσο την προσωπική μας όσο και τη δημόσια υγεία.

Θα υπάρχει μόνο μια είσοδος στις εγκαταστάσεις, ελεγχόμενη, από άτομο που θα ορίσει
το σωματείο, το οποίο θα είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα υλικά προστασίας
(αντισηπτικά, γάντια, μάσκες).
Δημιουργούμε μόνο μια είσοδο που θα είναι ανοιχτή και θα είναι αυτή επι της οδου
Αγγέλου Εβερτ που περνάει από τη γραμματεία.
Θα τηρείται κατάλογος, με τα στοιχεία των αθλουμενων για όσους εισέρχονται στην
αθλητική εγκατάσταση καθώς και λήψη ιατρικού ιστορικού, το οποίο πρέπει
ενημερώνεται απαραίτητα για τι θα αποστέλλεται και στους αρμόδιους φορείς.

"Ανοίγουμε από τις 6 Μαιου 2020 γι' αυτούς που είναι πάνω από 15 ετών και για τα μέλη
του ομίλου.’’
Η Ακαδημία δεν θα λειτουργήσει κατά τις πρώτες 15 μέρες που ανοίγουμε και θα
περιμένουμε από την ΕΦΟΑ και την ΓΓΑ μεταγενέστερη ενημέρωση
Ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων θα είναι 2 άτομα ανά γήπεδο.

Τοποθετούνται αντισηπτικά σε γραμματεία, τουαλέτες καθώς και στα γήπεδα στα παγκάκια.
Επίσης τοποθετούνται γάντια μιας χρήσης.
Συχνά-πυκνά η γραμματεία ή ο συντηρητής θα εκφωνεί και θα υπενθυμίζει την τήρηση των
οδηγιών και τον τρόπο άθλησης.
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Οι πληρωμές των συνδρομών θα πραγματοποιούνται είτε ηλεκτρονικά (στοιχεία
διαθέσιμα στο aoailioupoli.gr) είτε μέσω της γραμματείας με τη χρήση κάρτας ανέπαφα
(προτείνεται η αποφυγή μετρητών).
Πιθανότατα θα διαμορφωθεί η γραμματειακή υποστήριξη και η χωροθέτηση του
γραφείου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες, αθλητές και μέλη
του ομίλου από το παράθυρο.
Διαφορετικά στο χώρο της γραμματείας για ερωτήσεις/πληρωμές επιτρέπεται η είσοδος
μόνο ενός ατόμου κάθε φορά με τη χρήση μάσκας. Εάν το άτομο δεν φοράει μάσκα δε
θα περνάει στο χώρο του γραφείου.
Απαγορεύεται η χρήση των εσωτερικών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων όπως
είναι τα αποδυτήρια και τα ντους, το γυμναστήριο με εξαίρεση την επείγουσα χρήση
τουαλετών όπου θα πλένετε πριν και μετά τη χρήση σχολαστικά τα χέρια σας ή θα
χρησιμοποιείτε απολυμαντικό.
Οι τουαλέτες των εγκαταστάσεων απολυμάνθηκαν την Τρίτη 5/5/2020 πριν από το
άνοιγμα. Σε περίπτωση ανάγκης συστήνεται να απολυμαίνετε τη τουαλέτα πριν και μετά
την χρήση με τα απολυμαντικά που βρίσκονται στο χώρο.
Απαγορεύεται το άγγιγμα του εξοπλισμού του γηπέδου.
Οι αθλούμενοι, το προσωπικό και όλοι όσοι βρίσκονται στην εγκατάσταση, αναφέρουν
αν δουν κάτι ύποπτο στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.
Σε περίπτωση βροχής δεν θα συνωστίζεστε κάτω από την σκεπαστό διάδρομο και θα
αποχωρείτε από τον όμιλο.
Οι αθλούμενοι καλούνται να προσέρχονται με νερό δικό τους στα γήπεδα, κατά
προτίμηση εμφιαλωμένο ή από το σπίτι τους και να μην χρησιμοποιούν το νερό από τις
τουαλέτες. Ο ψύκτης των εγκαταστάσεων θα είναι εκτός λειτουργίας.

Δε θα πρέπει να προσέρχονται στα γήπεδα άτομα που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα
για κορωνοϊό όπως πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή κλπ. σύμφωνα με τις
συστάσεις του ΕΟΔΥ.
Δε θα πρέπει να προσέρχονται στα γήπεδα όσοι έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον ασθενή
με COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες.
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Τα παρακάτω ισχύουν για όλους όσους έρχονται στα γήπεδά μας να παίξουν:
ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Για την προθέρμανση σας φροντίστε να έχετε προετοιμαστεί από το σπίτι σας και δεν θα
χρησιμοποιούνται τα όργανα του γυμναστήριου πάρα μόνο ατομικός σας εξοπλισμός.
Περιμένετε να φύγουν πρώτα από το γήπεδο και να απομακρυνθούν οι προηγούμενοι
παίκτες πριν εισέλθετε. Η είσοδος και η έξοδος από ένα γήπεδο θα πραγματοποιούνται
από τη δική του πόρτα ώστε να μην διέρχεστε από άλλα γήπεδα. Γι’αυτό το λόγο τα
δίχτυα των γηπέδων θα είναι μόνιμα κλειστά (απλωμένα).
Αφήνετε την τσάντα και τα προσωπικά σας είδη σε διαφορετικό παγκάκι.
Θα έχετε ο καθένας το δικό του κουτί με 3-4 μπάλες τις οποίες θα έχετε μαρκάρει ώστε
να ξέρετε ποιες σας ανήκουν.
Δεν επιτρέπεται να έχετε φυσική επαφή μεταξύ σας π.χ. χειραψία και απαιτείται να
κρατάτε απόσταση όχι λιγότερο από 2μ.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Τηρήστε απόσταση τουλάχιστον δύο με τρία μέτρα από τον προπονητή ή άλλους
παίκτες. Μην έχετε φυσική επαφή μαζί τους όπως χειραψία.
Αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπό σας μετά το πιάσιμο της μπάλας, ρακέτας ή άλλου
εξοπλισμού. Πλύνετε αμέσως τα χέρια σας εάν θέλετε να αγγίξετε τα μάτια, τη μύτη ή το
στόμα σας.
Μην μοιράζεστε φαγητό, ποτό ή πετσέτες με άλλους παίκτες.
Χρησιμοποιήστε τη ρακέτα ή το πόδι σας για να μαζέψετε μπάλες και να τις δώσετε στον
αντίπαλό σας. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας για να μαζέψετε τις μπάλες.
Θα κάνετε σερβίς μόνο με τις δικές σας μπάλες.
Όσο διαρκεί η άθληση θα υπάρχει ένας αθλούμενος ανά πλευρά γηπέδου (χωρίς αλλαγή
πλευρών).
Παραμείνετε μακριά από άλλους παίκτες όταν κάνετε διάλειμμα.
Εάν φτάσει μια μπάλα από άλλο γήπεδο, στείλτε την πίσω με την ρακέτα σας ή με το
πόδι σας, ΜΗΝ την πιάσετε.
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Στο τέλος του παιχνιδιού δεν κάνουμε τον παραδοσιακό χαιρετισμό των παιχτών με το
σφίξιμο των χεριών αλλά επιλέγουμε ένα νεύμα ή χαιρετάμε από μακριά.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Το στρώσιμο των χωμάτινων γηπέδων και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος συντηρητής
θα το κάνετε αφού πρώτα φορέσετε γάντια μιας χρήσης που θα βρίσκονται στα γήπεδα,
τα οποία θα πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων μετέπειτα.
Όλοι οι παίκτες πρέπει να αποχωρήσετε από το γήπεδο αμέσως μετά το παιχνίδι και να
απομακρυνθείτε από το χώρο για να μπουν οι επόμενοι. Αγγίζετε όσο λιγότερες
κοινόχρηστες επιφάνειες γίνεται.
Πλύνετε καλά τα χέρια σας ή χρησιμοποιήστε απολυμαντικό χεριών μετά την έξοδο από
το γήπεδο.
Να μη χρησιμοποιείτε τα αποδυτήρια. Αλλάξτε μέσα στο αυτοκίνητο σας.
Διατάσεις και αποθεραπεία θα γίνονται εκτός των εγκαταστάσεων.

Δημιουργείται επιτροπή ελέγχου του κανονισμού καθώς και ορίζονται τα μέλη του ΔΣ ως
επιτροπή διαχείρισης της κρίσης και ειδικότερα ο Πρόεδρος Ξυνός Δημητρης και το
μέλος του ΔΣ Λιβανός Στάθης για την τήρηση των νέων κανονισμών. Το ΔΣ ορισε και
υπεύθυνο χρήσης υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια, απολυμαντικά) τον υπεύθυνο
των συντηρητών.
Για την τήρηση των νέων κανονισμών και τη συμπλήρωση της φόρμας των
εισερχομένων στον όμιλο αθλούμενων αρμόδιοι θα είναι ο πρώτος των
συντηρητών Βαγγέλης Ανδριανος καθώς και η γραμματέας Παλάντζα Τωνια.
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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί αθλούμενοι από εδώ και στο εξής βιώνουμε μια τελείως
διαφορετική κατάσταση και η μεγαλύτερη προστασία όλων μας θα εξασφαλιστεί με το
σεβασμό και την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Η ασφάλεια των πολλών δεν μπορεί να
τεθεί σε κίνδυνο από τους λίγους που δεν θα τηρούν τους κανονισμούς. Σε περιπτώσεις
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μη τήρησης των κανονισμών υγιεινής, μετά και τις αναγκαίες συστάσεις, θα εφαρμόζεται
προσωρινή απαγόρευση της εισόδου στις εγκαταστάσεις του ομίλου για τους παραβάτες.

Επίσης, η πολυήμερη αποχή από τα γήπεδα είναι πιθανό να οδηγήσει σε υπερβολές
από αρκετούς αθλούμενους ως προς τη χρήση των γηπέδων και τη συχνότητα κρατήσεων
σε βάρος των υπόλοιπων αθλουμένων, μέσω πλασματικών ηλεκτρονικών κρατήσεων.
Κάνουμε σαφές ότι τέτοιες αντισυναδελφικές κρατήσεις δεν είναι αποδεκτές και θα
τιμωρούνται με προσωρινή απαγόρευση στο σύστημα των ηλεκτρονικών κρατήσεων.
Είναι σημαντικό σε περιόδους δύσκολες ο καθένας από εμάς να δείχνει υπευθυνότητα
και αλληλεγγύη στους συναθλητές του.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας και ας ευχόμαστε καλά και ασφαλή
παιχνίδια τένις
Το ΔΣ.
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