ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΓΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1.

Η υγειονομική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που έχει προκληθεί από την πανδημία του

κορονοϊού συνεχίζει να υφίσταται και να είναι απρόβλεπτη. Οι αθλητικές Ομοσπονδίες
που σκοπεύουν να αποστείλουν ελληνικές αθλητικές αποστολές στο εξωτερικό πρέπει
πάντα να σταθμίζουν την αναγκαιότητα συμμετοχής της αποστολής στη συγκεκριμένη
διοργάνωση και τον υγειονομικό κίνδυνο που συνεπάγεται.
2.

Οι αθλητικές Ομοσπονδίες που προγραμματίζουν αποστολές στο εξωτερικό οφείλουν να
ενημερώνουν την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ, ει δυνατόν ένα (1) μήνα
πριν την αποστολή, για τα ακόλουθα:

2.1

Το είδος της αθλητικής εκδήλωσης και το βαθμό σημασίας της, όπως καθορίζεται
ακολούθως:
2.1.1 Σημαντική διοργάνωση (επίπεδο 1). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν
κυρίως Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα όλων των
κατηγοριών καθώς και αγώνες πρόκρισης για Ολυμπιακούς Αγώνες ή
αγώνες πρόκρισης για Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Επίσης ανήκουν επίσημες διεθνείς διοργανώσεις για συλλόγους.

2.1.2 Απλή διοργάνωση (επίπεδο 2). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν
Παγκόσμια κύπελλα, Βαλκανικοί αγώνες και άλλες διεθνείς συναντήσεις
ή φιλικά τουρνουά για συλλόγους.
2.1.3 Προπονητική

προετοιμασία

(επίπεδο

3).

προπονητική προετοιμασία και φιλικούς αγώνες.

1

Κάθε

μετάβαση

για

Συστήνεται για τις δύο τελευταίες κατηγορίες, την τρέχουσα περίοδο, να
αποφεύγονται τα ταξίδια στο εξωτερικό, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητα.
2.2

Τον τρόπο μετάβασης και αν υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί.

2.3

Τον αριθμό και τη σύνθεση όλης της αποστολής, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή
θα πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα άτομα.

2.4

Το πρωτόκολλο της διοργανώτριας αρχής για την αντιμετώπιση κρουσμάτων
κορονοϊού στη διάρκεια της διοργάνωσης καθώς και τα μέτρα περιορισμού της
διασποράς που έχει προβλέψει.

3.

Η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ, αφού μελετήσει τα ανωτέρω, εισηγείται
στη ΓΓΑ, η οποία δίνει την τελική έγκριση. Στο ενδιάμεσο μπορεί να υπάρχει και
συνεννόηση με τις Ομοσπονδίες. Οι αποφάσεις της εν λόγω Επιτροπής καθορίζονται από
την εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου από τον COVID-19 με τα διαθέσιμα εθνικά και
διεθνή δεδομένα, ενώ εναρμονίζονται με τις τελευταίες οδηγίες και πρωτόκολλα του
ΕΟΔΥ.

4.

Οι αθλητικές Ομοσπονδίες θα πρέπει να αναζητούν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά
στη χώρα και την πόλη της διοργάνωσης. Θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την
πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας μας στην περιοχή μετάβασης, ώστε να
ενημερώνονται για την επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής και τις διαδικασίες που
ακολουθούνται. Επίσης, την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μετάβασης μπορούν
να την πληροφορηθούν και από σχετικές ιστοσελίδες όπως:
• https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/
• https://covid19.who.int
• https://www.worldometers.info/coronavirus/

5.

Διευκρινίζεται ότι μετά την έγκριση από τη ΓΓΑ είναι δυνατόν να μεταβληθούν τα
δεδομένα στο πλαίσιο μίας νέας έξαρσης της επιδημίας και σε αυτή την περίπτωση
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μπορεί να ανασταλεί η έγκριση μετάβασης για λόγους ανωτέρας βίας που έχουν να
κάνουν με την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας.
6.

Η Ομοσπονδία θα πρέπει να φροντίζει στη διάρκεια της αποστολής για τα ακόλουθα
μέτρα:
6.1

Την αποφυγή χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά τις μετακινήσεις και
αποφυγή παραμονής σε κλειστούς χώρους.

6.2

Τη ρύθμιση μέσω των συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων μίσθωσης
δωματίων στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου και την αποφυγή χρήσης των
κοινόχρηστων χώρων, όπως μπαρ και σαλόνια.

6.3

Τα γεύματα της αποστολής θα πρέπει να σερβίρονται σε ξεχωριστό χώρο του
ξενοδοχείου.

6.4

Την αποφυγή κοινωνικών και τουριστικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων.

6.5

Την παραμονή στην αλλοδαπή για το ελάχιστο απαιτούμενο διάστημα.

6.6

Την άμεση ενημέρωση και διατήρηση επαφής με την Ελληνική Πρεσβεία για
οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί σε περίπτωση κρούσματος (πχ νοσηλεία,
καραντίνα) καθώς και για ενημέρωση για πιθανές ταξιδιωτικές οδηγίες.

6.7

Τη συνεχή ενημέρωση των μελών για τα μέτρα ατομικής προστασίας και τήρηση
αποστάσεων.

6.8

Την έγκαιρη εξασφάλιση ενός υγειονομικού συνδέσμου στη διοργανώτρια χώρα
ο οποίος θα συνεργάζεται με τον ιατρό της αποστολής για οποιοδήποτε θέμα

προκύψει σχετικά με τον κορονοϊό.
6.9

Την πρόβλεψη για παραμονή στην αλλοδαπή ενός διοικητικού ή άλλου
παράγοντα, ως συνοδού ενός πιθανού κρούσματος της αποστολής που θα πρέπει
να παραμείνει στην αλλοδαπή σε υποχρεωτική καραντίνα.
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6.10

Την έγκαιρη επικοινωνία με διαπιστευμένο κέντρο εργαστηριακών εξετάσεων για
την ενδεχόμενη πραγματοποίηση τεστ COVID-19 προ της επιστροφής στην
Ελλάδα, εφόσον αυτό απαιτηθεί ανάλογα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για είσοδο στη
χώρα μας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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