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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ & ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

 
• Τήρηση Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και Οδηγιών από τον ΕΟΔΥ για τον Νέο 

Kορωνοϊό Covid-19 που αναρτώνται και ενημερώνονται  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ 

 

• Σε περίπτωση συμπτωμάτων που σχετίζονται με τον Νέο κορωνοϊό Covid-

19, άμεση διακοπή των προπονήσεων και κατ’ ιδίαν τηλεφωνική 

επικοινωνία με τον/την έφορο ή την προπονήτρια του τμήματος οι οποίοι 

με την σειρά τους θα ενημερώσουν και θα συμβουλευτούν τον υπεύθυνο 

διαχείρισης COVID 19  του συλλόγου των ΑΜΑΖΟΝΩΝ. Για ιατρικές 

οδηγίες/συμβουλές καλείτε τον ΕΟΔΥ  στο 1135 

• Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή τμήματος/τάξης 

σχολείου ή φροντιστηρίου που ανήκει η αθλήτρια, άμεση διακοπή των 

προπονήσεων και κατ’ ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον/την έφορο ή 

την προπονήτρια του τμήματος οι οποίοι με την σειρά τους θα 

ενημερώσουν και θα συμβουλευτούν τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID 19  

του συλλόγου των ΑΜΑΖΟΝΩΝ. 

 

• Προσέλευση στο γήπεδο και αποχώρηση με μάσκα, τηρώντας πάντα τις 

απαραίτητες αποστάσεις.  

• Οι αθλήτριες δεν εισέρχονται στο γήπεδο πριν από την αποχώρηση των 

αθλητών/αθλητριών του προηγούμενου τμήματος. 

• Απολύμανση των χεριών με το κατάλληλο αντισηπτικό διάλυμα πριν από 

την έναρξη της προπόνησης και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων. 

• Οι αθλήτριες πρέπει να αλλάζουν υποδήματα κατά την είσοδο τους στο 

γήπεδο και πρέπει να έχουν μαζί τους την ατομική τους πετσέτα και το νερό 

τους ξεχωριστά. 

• Οι γονείς και συνοδοί δεν εισέρχονται στο γήπεδο. Σε περιπτώσεις ανάγκης 

θα απευθύνονται στον εκπρόσωπο του συλλόγου. Η καταβολή των 

συνδρομών και η αγορά ειδών θα γίνεται από το παράθυρο. 
 

• Σε περίπτωση συμπτωμάτων και αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR test), 

επιστροφή στις προπονήσεις 48 ώρες μετά την υποχώρηση των 

συμπτωμάτων. 
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• Σε περίπτωση συμπτωμάτων και θετικού μοριακού ελέγχου (PCR test), 

επιστροφή στις προπονήσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και με 

την απαραίτητη βεβαίωση από καρδιολόγο. Συστήνεται  ακόμα και για 

τους ασυμπτωματικούς ασθενείς .  
 
 
 
Περίληψη διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος σε αθλητή σύμφωνα 

με τα πρότυπα του ΕΟΔΥ. 
 
 
 
Ασυμπτωματικός αθλητής με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης   
• Απομόνωση του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ.   

• Οι ασυμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα 

εφόσον πληρούνται όλα τα παρακάτω: 

 ✓ συμπληρωθούν 7 ημέρες από την ημέρα της πρώτης εργαστηριακής 

επιβεβαίωσης COVID-19  ΚΑΙ 

 ✓ έχουν δύο αρνητικά φαρυγγικά δείγματα, με ≥ 24 ώρες απόσταση το πρώτο 

από το δεύτερο (ιδανικά την 4η και 5η ημέρα) ΚΑΙ   

✓ δεν έχουν εμφανίσει εν τω μεταξύ οποιοδήποτε σύμπτωμα νόσου  

 
 
Συμπτωματικός αθλητής με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης  
• Απομόνωση του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ.    

• Οι συμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα  εφόσον 

πληρούνται όλα τα παρακάτω:  

✓ απυρεξία  χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών  για 3 ημέρες ΚΑΙ  

✓ ύφεση των συμπτωμάτων αναπνευστικού ΚΑΙ  

✓ έχουν δύο αρνητικά φαρυγγικά δείγματα , με ≥ 24 ώρες απόσταση το πρώτο 

από το δεύτερο  

Για την επανέναρξη της αθλητικής δραστηριότητας απαιτείται καρδιολογικός 
έλεγχος.  
 
 


