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Επανεκκίνηση Προπονήσεων Ν.Ο.Β.  
Updated: 22.05.2020 

1. Υγειονομικός Δεκάλογος Αθλητή 
1.1.1 Όλοι οι αθλητές οφείλουν να είναι ενήμεροι αναφορικά με τον Υγειονομικό Δεκάλογο της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
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1.2 Ιατρικό ιστορικό  
1.2.1 Το έντυπο του προαγωνιστικού ιατρικού ιστορικού για αθλητές/ τριες συμπληρώνεται από τους 

ιδίους παρουσία του ιατρού (γενικό ιατρό, παθολόγο, καρδιολόγο, πνευμονολόγο και συναφείς 
ειδικότητες) (αποστέλλεται συνημμένα έντυπο_ιατρικού_ιστορικού_αθλητή.pdf) 

1.2.2 Αντιστοίχως, το τεχνικό προσωπικό των προπονήσεων, οφείλει να έχει συμπληρώσει το 
αντίστοιχο έντυπο (αποστέλλεται συνημμένα 
εντυπο_ιατρικού_ιστορικού_αθλούμενου_ης_και_τεχνικού_προσωπικού.pdf) και να υποβάλλει 
τη σχετική ιατρική βεβαίωση (βλ. άρθρο 1.3.1) 

1.2.3 Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού παραμένει στην κατοχή του ιατρού και φυλάσσεται σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

1.2.4 Ο ιατρός μετά την κλινική εξέταση και τη συμπλήρωση του εντύπου του ιατρικού ιστορικού και 
εφόσον κρίνει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, συμπληρώνει το έντυπο της σχετικής 
ιατρικής βεβαίωσης η οποία επιτρέπει στον αθλητή/τρια να ξεκινήσει προπονήσεις. 
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1.3 Προαγωνιστικός έλεγχος  
1.3.1 Όλοι οι αθλητές οφείλουν να προσκομίσουν συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα ιατρικής 

βεβαίωσης ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.  
1.3.2 Σε περίπτωση που αθλητής έχει νοσήσει από Covid-19 και επιθυμεί να αθληθεί εντατικά, η 

ιατρική εξέταση θα πρέπει να γίνεται ειδικά από καρδιολόγο καθώς ο ιός μπορεί να προκαλέσει 
καρδιακές βλάβες.  

1.3.3 Η ιατρική βεβαίωση είναι το παρακάτω έγγραφο, το οποίο αποστέλλεται συνημμένα.  

 
1.3.4 Το αρχείο προαγωνιστικού ελέγχου αθλητών Ν.Ο.Β. τηρείται με τις πρωτότυπες ιατρικές 

βεβαιώσεις από τη Νοσηλεύτρια του Ν.Ο.Β..  

1.4 Προσέλευση στην προπόνηση  
1.4.1 Ο αθλητής οφείλει να αποστείλει μήνυμα πριν από την προπόνηση στον προπονητή σε 

περίπτωση παρουσίασης πυρετού ή συμπτώματος κόπωσης, δύσπνοιας ή βήχα, μυαλγίας, 
διάρροιας, πονόλαιμου ή ανοσμίας (απώλειας όσφρησης).  
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1.4.2 Σε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, ο αθλητής παραμένει στο σπίτι και ενημερώνει τον 
προπονητή. Ο προπονητής στη συνέχεια ενημερώνει τον Τεχνικό Διευθυντή, ο οποίος 
ενημερώνει την Διευθύντρια του Ν.Ο.Β. για να ενημερώσει στη συνέχεια τον Ε.Ο.Δ.Υ. για οδηγίες 
ενεργειών. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε μέλος του προπονητικού/ τεχνικού επιτελείου. 

1.4.3 Συνίσταται οι αθλητές να μετακινούνται από και προς την προπόνηση μεμονωμένα, με ιδιωτικά 
μέσα. Αν χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες 
του Ε.Ο.Δ.Υ. 

1.4.4 Για την είσοδο αθλητών και προπονητών στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. λειτουργεί αποκλειστικά 
η κεντρική είσοδος.  

1.4.5 Στο Θυρωρείο κρατείται ονομαστική λίστα εισερχομένων και ζητείται η υπογραφή κάθε 
εισερχόμενου.  

1.4.6 Οι αθλητές συστήνεται να προσέρχονται στην προπόνηση 20 λεπτά νωρίτερα για να 
ακολουθηθεί η απαιτούμενη διαδικασία, χωρίς όμως να μπουν στο χώρο του κολυμβητηρίου.  

1.4.7 Οι αθλητές συγκεντρώνονται στο χώρο της βεράντας του άνω διαζώματος, και εισέρχονται ένας 
ένας τηρώντας τις αποστάσεις τους στο χώρο του κολυμβητηρίου, ενώ τους γίνεται 
θερμομέτρηση και σχετική καταγραφή της θερμοκρασίας από την Νοσηλεύτρια του Ν.Ο.Β.   

1.4.8 Απαγορεύεται η είσοδος γονέων και συνοδών στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. για την 
παρακολούθηση προπονήσεων για λόγους ασφαλείας.  

1.4.9 Απαγορεύεται η είσοδος γονέων και συνοδών στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. εκτός εάν είναι 
Μέλη του Ν.Ο.Β. 

1.5 Λειτουργία αποδυτηρίων – Προσωπικά αντικείμενα αθλητών  
1.5.1 Τα αποδυτήρια βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Συστήνεται από τους αθλητές να κάνουν ντους 

σπίτι μετά την προπόνηση.  
1.5.2 Λειτουργούν αποκλειστικά τα WC.  
1.5.3 Κολυμβητήριο / Χώρος για προσωπικά αντικείμενα αγοριών: Χρήση των άνω διαζωμάτων των 

κερκίδων, με σήμανση ανά 2 μέτρα για την τοποθέτηση των προσωπικών ειδών των αθλητών 
για τα αγόρια.  

1.5.4 Κολυμβητήριο / Χώρος για προσωπικά αντικείμενα κοριτσιών: οριοθέτηση συγκεκριμένου 
χώρου στο κάτω μέρος του κολυμβητηρίου με ύπαρξη παραβάν, και τοποθέτηση καρεκλών ανά 
δύο μέτρα απόσταση, για τα προσωπικά αντικείμενα των κοριτσιών. Η χρήση του παραβάν 
γίνεται αποκλειστικά ανά ένα άτομο τη φορά και μόνο σε περίπτωση ανάγκης.  

1.5.5 Ιστιοπλοΐα / Τοποθέτηση καρεκλών ανά 2 μέτρα απόσταση κάτω από το σκέπαστρο της 
ιστιοπλοΐας για την τοποθέτηση των προσωπικών αντικειμένων των αθλητών.  

1.5.6 Σκι / Τοποθέτηση καρεκλών ανά 2 μέτρα απόσταση κάτω από το σκέπαστρο του σκι για την 
τοποθέτηση των προσωπικών αντικειμένων των αθλητών.  

1.5.7 Ιστιοσανίδα / Τοποθέτηση καρεκλών ανά 2 μέτρα απόσταση στο χώρο της ιστιοσανίδας.  
1.5.8 Διάθεση σπρέι με απολυμαντικό διάλυμα από τον Ν.Ο.Β. στον προπονητή για την απολύμανση 

των σημείων που χρησιμοποιούνται για τα προσωπικά αντικείμενα.  

1.6 Προπόνηση  
1.6.1 Αυστηρή τήρηση αποστάσεων 2 μέτρων μεταξύ αθλητών 
1.6.2 Αποφυγή άμεσης επαφής, αποφυγή αγγίγματος προσώπου 
1.6.3 Αυστηρή χρήση ατομικών ειδών υγιεινής 
1.6.4 Οι αθλητές οφείλουν να χρησιμοποιούν ατομικά αθλητικά όργανα (π.χ αλτήρες, λάστιχα, 

μπάλες)  
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1.6.5 Σε περίπτωση που δεν είναι αυτό εφικτό, πραγματοποιείται απολύμανση όλων των αθλητικών 
οργάνων με το ειδικό διάλυμα που χρησιμοποιείται για την απολύμανση των καρεκλών και 
διατίθεται από τον προπονητή.  

1.6.6 Αθλητικά ποτά και νερό μόνο εμφιαλωμένα και αυστηρά ατομικά, όχι ψύκτες.  
1.6.7 Οι αθλητές οφείλουν να φέρνουν τις ατομικές πετσέτες προσώπου και σώματος  
1.6.8 Σε περίπτωση επαφής μεταξύ αθλουμένων, άμεση απολύμανση των χεριών με αλκοολούχο 

διάλυμα 70% και μετά έκπλυση προσώπου με καθαρό εμφιαλωμένο νερό. 
1.6.9 Ο προπονητής και το τεχνικό προσωπικό φέρουν προστατευτική μάσκα και ποδονάρια στο χώρο 

του κολυμβητηρίου.  

1.7 Οργάνωση προπονήσεων αθλημάτων Ν.Ο.Β.  
1.7.1 Εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων όλων των αθλημάτων υγρού στίβου που 

εξασκούνται στον Ν.Ο.Β.  
1.7.2 Σε όλους τους αθλητές διατίθεται το έντυπο «Οδηγίες Ασφαλούς Άσκησης της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού», ενώ κοινοποιούνται οι οδηγίες της αντίστοιχης Ομοσπονδίας που 
υπάρχουν στην ενότητα «Ειδικά Πρωτόκολλα Αθλημάτων» στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ. 

1.7.3 Οι προπονητές σχεδιάζουν την προπόνηση έτσι ώστε να τηρούνται οι όροι ασφαλούς άσκησης 
και μεριμνούν για την τήρησή τους, δίνοντας έμφαση κυρίως στην επαρκή διασπορά των 
αθλουμένων στο χώρο, στην αποφυγή των επαφών και στη χρήση μόνο του ατομικού 
εξοπλισμού από κάθε αθλητή.  

1.7.4 Μετά το τέλος της προπόνησης στο κολυμβητήριο, οι αθλητές θα εξέρχονται από την 
κολυμβητική δεξαμενή αποκλειστικά από την νότια έξοδο για να ανέβουν στα προσωπικά τους 
είδη από τις κερκίδες και να αποχωρήσουν, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κατά την άφιξη 
της επόμενης ομάδας που έρχεται για προπόνηση.   

1.7.5 Στην υδατοσφαίριση η χρήση μπάλας είναι αποκλειστικά ατομική, οι αθλητές δεν αλλάζουν 
πάσες ούτε χρησιμοποιούν μπάλα άλλου συμπαίκτη.  

1.7.6 Σε περίπτωση που η προπόνηση γίνεται σε γκρουπ αθλητών, προτείνεται οι συνθέσεις των 
διαφόρων γκρουπ να μένουν σταθερές και να μην αλλάζουν. 

1.7.7 Αναφορικά με τις προπονήσεις εντός της κολυμβητικής δεξαμενής, ο Ν.Ο.Β. τηρεί αυστηρά το 
όριο των 48 ατόμων συνολικά χωρίς διαδρομές ή έως 6 άτομα ανά διαδρομή εντός του 
κολυμβητηρίου.  

1.8 Μέγιστος αριθμός όλων των παρευρισκομένων  
1.8.1 Ο μέγιστος αριθμός όλων των παρευρισκόμενων, ανά πάσα στιγμή, (αθλούμενοι και προσωπικό) 

σε έναν οργανωμένο, υπαίθριο αγωνιστικό χώρο διαστάσεων ποδοσφαιρικού γηπέδου, δεν θα 
ξεπερνά, σε καμία περίπτωση, τα 80 άτομα. 

2. Γυμναστήριο  

2.1 Λειτουργία Κλειστού Γυμναστηρίου  
2.1.1 Το κλειστό γυμναστήριο του Ν.Ο.Β. παραμένει εκτός λειτουργίας.  
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