ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ & ΚΑΝΟΝΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ
Στο πλαίςιο επαναπρογραμματιςμοφ τθσ διοργάνωςθσ του 3ου ΟΠΑ Run
υποβλικθκε θ παροφςα πρόταςθ ωσ προτεινόμενο ςχζδιο διεξαγωγισ του αγϊνα
δρόμου 5 χλμ του ΟΠΑ Run τθν Κυριακι 31 Οκτωβρίου 2021 και εγκρίκθκε από τον
ΕΟΔΥ και τθν Υγειονομικι Επιτροπι τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ.
Το παρόν ςχζδιο περιλαμβάνει όλουσ τουσ κανόνεσ διεξαγωγισ, τα μζτρα
υγειονομικισ προςταςίασ και τισ διαδικαςίεσ που κα τθρθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
διοργάνωςθσ και ςτο πλαίςιο αυτισ. Στο βακμό που κρίνεται απαραίτθτο και
αξιολογϊντασ τθν κατάςταςθ που κα διαμορφϊνεται ςταδιακά ςτθ χϊρα μασ το
επόμενο διάςτθμα και μζχρι τθν τζλεςθ του αγϊνα, το παρόν κα επικαιροποιείται
με βάςθ τα επιδθμιολογικά δεδομζνα και τισ υποδείξεισ τθσ Τγειονομικισ
Επιτροπισ τθσ ΓΓΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διοργάνωςθ του 3ου ΟΠΑ Run ζχουν δρομείσ:
α) εμβολιαςμζνοι (95%) που κα ζχουν ςε ιςχφ πιςτοποιθτικό πλιρουσ εμβολιαςμοφ ι
νόςθςθσ για τθ νόςο COVID 19 κατά τθν θμζρα διεξαγωγισ του αγϊνα και όςοι τελικά
πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ κα ιςχφουν με βάςθ τισ διευκρινιςτικζσ
οδθγίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ.
β) ανεμβολίαςτοι ζωσ 5% των ςυμμετεχόντων
 Για τουσ μθ εμβολιαςμζνουσ ενιλικεσ ςυμμετζχοντεσ (18 ετών και άνω)
απαιτείται PCR εντόσ 72 ωρϊν ι rapid test εντόσ 48 ωρϊν.
 Για τουσ μθ εμβολιαςμζνουσ ανιλικουσ ςυμμετζχοντεσ (κάτω των 18 ετών)
απαιτείται self test εντόσ 24 ωρϊν πριν τον αγϊνα (ςυςτινεται τθν θμζρα του
αγϊνα). Η διλωςθ γίνεται ςτο https://self-testing.gov.gr/ ςτο πεδίο «Σχολικι
κάρτα covid19».

ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ
Η ςυνδιοργάνωςθ του 3ου ΟΠΑ Run με τθν Περιφζρεια Αττικισ και τθν αιγίδα του
Διμου Ακθναίων αφορά ςτθν διεξαγωγι Αγώνα Δρόμου 5χλμ.
Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτον αγϊνα δρόμου ορίηεται
αυτόσ των 1.400 δρομζων. Οι δρομείσ του αγϊνα κα κατανεμθκοφν ςε blocks,
τθρϊντασ τον κανόνα τθσ φυςικισ απόςταςθσ 1.5μ μεταξφ τουσ, ςε οριηόντια και
κάκετθ κατεφκυνςθ.
Το ςφνολο του προςωπικοφ/εκελοντϊν/ςυνεργατϊν κα φορά προςτατευτικι μάςκα
και γάντια.

Μζχρι τθ ςτιγμι τθσ τοποκζτθςισ τουσ ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ (κατά τθ διάρκεια τθσ
προςζλευςθσ ςτο χϊρο και τθσ προκζρμανςθσ), ςυνιςτάται οι δρομείσ να φοροφν
προςτατευτικι μάςκα.

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ
Οι μετακινιςεισ ςυμμετεχόντων/εκελοντϊν/εργαηομζνων/ςυνεργατϊν για τουσ
ςκοποφσ τθσ διοργάνωςθσ τόςο πριν, όςο και μετά τον αγϊνα κα πραγματοποιθκοφν
ςφμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά ςτισ μετακινιςεισ και
κα ιςχφει τον Οκτϊβριο του 2021.

ΠΡΙΝ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ο χϊροσ παραλαβισ του πακζτου ςυμμετοχισ ςτθ διοργάνωςθ του 3ου ΟΠΑ Run κα
φιλοξενθκεί ςτο αίκριο του κτθρίου του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών επί
των οδών Σροίασ 2, Κιμώλου και πετςών.
ΟΡΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Προκειμζνου να εξυπθρετθκεί το ςφνολο των εγγεγραμμζνων δρομζων ςτθ
διοργάνωςθ, ο χϊροσ παραλαβισ του πακζτου ςυμμετοχισ κα λειτουργιςει με τουσ
παρακάτω κανόνεσ:
Λειτουργία τεςςάρων (4) θμερϊν, από Δευτζρα 25.10.2021 ζωσ Παραςκευι
29.10.2021 (εκτόσ Πζμπτθσ 28.10.2021).
Η διαδικαςία παραλαβισ κα γίνεται ςτο αίκριο του κτθρίου του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνών επί των οδών Σροίασ 2, Κιμώλου και πετςών. Εάν θ
διαδικαςία παραλαβισ λειτουργιςει ςε κλειςτό χϊρο, τότε τα άτομα που
επιτρζπεται να παραβρίςκονται ταυτοχρόνωσ ςτο χϊρο ορίηονται από τθ ςχζςθ: ζνα
(1) άτομο ανά 5 τετραγωνικά μζτρα.
Στθν είςοδο του χϊρου παραλαβισ κα υπάρχει προςωπικό που κα παρακολουκεί τθ
ροι των προςερχομζνων και κα διακόπτει προςωρινά τθν είςοδο ςε περίπτωςθ που
ιδθ βρίςκεται εντόσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ επιςκεπτϊν. Επιπλζον, το προςωπικό κα
ελζγχει εάν πλθροφνται οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ αυτζσ κα ιςχφουν με
βάςθ τισ διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ κατά τθν
θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ διοργάνωςθσ.
Στθν περίπτωςθ που δρομζασ κατά τθν θμζρα παραλαβισ του πακζτου ςυμμετοχισ
δεν ζχει ςυμπλθρϊςει θμερολογιακά τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ πιςτοποίθςθσ
πλιρουσ εμβολιαςμοφ (ζωσ και 15 θμζρεσ πριν) ι νόςθςθσ για τθ νόςο COVID 19, κα
επανελζγχεται ςτθν είςοδό του, τθν θμζρα του αγώνα, ςτον χώρο διεξαγωγισ του.

Το προςωπικό ςτον χϊρο παραλαβισ κα φορά προςτατευτικι μάςκα και κα
προβαίνει ςε ςυχνι απολφμανςθ των χεριών με αντιςθπτικό υγρό για όςο χρόνο κα
παραβρίςκεται ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ δρομείσ κα είναι υποχρεωτικό να φοροφν προςτατευτικι μάςκα
κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτον χϊρο παραλαβισ.
Θα υπάρχει διακζςιμο αντιςθπτικό ςε κάκε κζςθ διανομισ και εξυπθρζτθςθσ τόςο
για εκελοντζσ και εργαηόμενουσ όςο και για τουσ ςυμμετζχοντεσ δρομείσ. Ο χϊροσ
κα κακαρίηεται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ αλλά και
ςτο πζρασ αυτισ. Η απολφμανςθ /κακαριςμόσ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ κα
γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ για κακαριςμό/απολφμανςθ μθ
υγειονομικϊν χϊρων:
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikonmonadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
Θα προςδιοριςτεί ςυγκεκριμζνοσ κλειςτόσ χϊροσ που κα βρίςκεται ςε απόςταςθ από
τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιεί θ διοργάνωςθ, ο οποίοσ κα
χρθςιμοποιείται για τθν περίπτωςθ που παρουςιαςτεί φποπτο κροφςμα είτε μεταξφ
των εκελοντϊν/εργαηομζνων/ςυνεργατϊν είτε μεταξφ των ςυμμετεχόντων δρομζων.
Στον χϊρο κα υπάρχει υγειονομικό προςωπικό, το οποίο κα ζχει και τθν ευκφνθ
λειτουργίασ του παραπάνω χϊρου απομόνωςθσ. Στον κλειςτό χϊρο απομόνωςθσ
φποπτου κροφςματοσ ςυςτινεται αυςτθρά θ χριςθ διπλισ μάςκασ.
Ο χϊροσ κα ςτελεχϊνεται από εκελοντικό προςωπικό 20 ατόμων και επιπλζον
εκελοντικό προςωπικό 30 ατόμων ανά πάςα ςτιγμι. Ο αρικμόσ αυτόσ δφναται να
είναι μικρότεροσ ι μεγαλφτεροσ με βάςθ τισ ανάγκεσ ανά θμζρα και τθ χρονικι
ςτιγμι τθσ θμζρασ και κα λειτουργεί με βάρδιεσ για τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ.
Οι ςυμμετζχοντεσ κα καλοφνται να προςζλκουν με SMS ι email για να παραλάβουν
τον αρικμό και το υλικό ςυμμετοχισ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ϊςτε
να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ.
Στον χϊρο παραλαβισ κα λειτουργοφν ςτακμοί εξυπθρζτθςθσ αναλόγωσ του
αρικμοφ των δρομζων. Οι ςτακμοί εξυπθρζτθςθσ κα ζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ
τουλάχιςτον 1,5μ δεξιά και αριςτερά και τουλάχιςτον 6μ όταν είναι τοποκετθμζνοι
απζναντι. Οι γραμμζσ αναμονισ των ςυμμετεχόντων δρομζων ακολουκοφν αυςτθρά
τον κανόνα του 1,5μ απόςταςθσ (προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ) μεταξφ τθσ κάκε
γραμμισ αναμονισ και μεταξφ των διαφορετικϊν γραμμϊν αναμονισ.
Μπροςτά ςε κάκε ςτακμό κα υπάρχουν αυτοκόλλθτεσ ενδείξεισ ςτο δάπεδο που κα
υποδεικνφουν τισ κζςεισ αναμονισ για όςουσ περιμζνουν να εξυπθρετθκοφν. Οι
αυτοκόλλθτεσ αυτζσ ενδείξεισ κα είναι τοποκετθμζνεσ ςε απόςταςθ 1,5μ μεταξφ
τουσ.

ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Πριν την Εκκίνηςη

Συςτινεται προσ όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ δρομείσ να φοροφν προςτατευτικι
μάςκα από τθν άφιξι τουσ ςτο χϊρο του αγϊνα μζχρι και τθν εκκίνθςι τουσ, δθλαδι
μζχρι να λάβουν κζςθ ςτισ ειδικζσ ενδείξεισ ςτακερισ κζςθσ. Για τθν απόρριψθ τθσ
προςτατευτικισ μάςκασ κα υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ κάδων απορριμμάτων ςε
ενδεδειγμζνα ςθμεία ςτα blocks εκκίνθςθσ.
Η παράδοςθ των ροφχων των ςυμμετεχόντων κα γίνει ςε ειδικζσ πλαςτικζσ τςάντεσ,
ςε μεγάλο και ανοιχτό χϊρο. Κατά τθν παράδοςι τουσ, οι τςάντεσ κα ψεκάηονται με
απολυμαντικό διάλυμα από τουσ εκελοντζσ που κα τισ παραλαμβάνουν.
υνιςτάται να μθν αφιςουν οι ςυμμετζχοντεσ πολφτιμα αντικείμενα ςτισ τςάντεσ
που κα παραδϊςουν.
Επιπλζον ςυςτινεται ςτουσ δρομείσ:



Να μθν ζχουν μαηί τουσ κατά τθν άφιξι τουσ και γενικά τθν παραμονι τουσ
ςτουσ χϊρουσ του αγϊνα ςυνοδοφσ – κεατζσ.
Ατομικι προκζρμανςθ (τρζξιμο, αςκιςεισ ευλυγιςίασ, κλπ) ςτουσ χϊρουσ
πίςω από τθν εκκίνθςθ, αποφεφγοντασ να τρζχουν ςε ομάδεσ και ςθμεία που
παρατθρείται ςυγχρωτιςμόσ δρομζων ι ςυνοδϊν προςϊπων.

Τοποθέτηςη ςτην Εκκίνηςη – Διαδικαςία Εκκίνηςησ
Οι δρομείσ κα κατανεμθκοφν ςε διαφορετικά blocks το κακζνα από τα οποία κα
περιλαμβάνει το μζγιςτο περίπου 100 άτομα ωσ τελικι ςυμμετοχι. Κάκε block κα
ζχει ικανοποιθτικό μικοσ προκειμζνου να επιτρζπει ςτουσ δρομείσ να τθροφν τον
κανόνα τθσ φυςικισ απόςταςθσ 1,5μ-2μ μεταξφ τoυσ ςε οριηόντια και κάκετθ
κατεφκυνςθ, το ίδιο κα ιςχφςει και για το πλάτοσ.
Στο block τθσ εκκίνθςθσ (αυτό πριν τθν Αψίδα Εκκίνθςθσ) και ςτο προθγοφμενο
αυτοφ κα υπάρχει ευδιάκριτθ ςιμανςθ για τθ κζςθ κάκε δρομζα ςτο ζδαφοσ.
Όταν οι δρομείσ ειςζλκουν ςτο block εκκίνθςθσ, κακϊσ και ςτο επόμενο block, κα
τοποκετοφνται - με βάςθ τον κανόνα του 1,5μ. με 2μ. φυςικι απόςταςθ - ςε
ςυγκεκριμζνεσ ςειρζσ ολίγων ατόμων ζκαςτθ. Στο block εκκίνθςθσ κα υπάρχει ςαφισ
οδθγία για τθν υποχρεωτικι κζςθ/ςτάςθ αναμονισ εκκίνθςθσ κάκε δρομζα.
Στο block εκκίνθςθσ κα δίνεται ξεχωριςτι εκκίνθςθ για κάκε μια ςειρά δρομζων, με
χρονικι απόςταςθ τζτοια, ϊςτε οι δρομείσ τθσ ςειράσ που προθγείται να ζχουν
διανφςει ικανό διάςτθμα περίπου 10μ. περίπου προτοφ ξεκινιςει θ επόμενθ.
Οι κζςεισ των ςυμμετεχόντων ςε κάκε μπλοκ και ςε κάκε ςειρά κακορίηονται εκ των
προτζρων βάςει του αρικμοφ ςυμμετοχισ τουσ από τθν γραμματεία και δεν κα
επιτρζπεται να αλλάξουν.
Η εκκίνθςθ τθσ πρϊτθσ ςειράσ των δρομζων του εκάςτοτε επόμενου block εκκίνθςθσ
κα πρζπει να ζχει χρονικι απόςταςθ τουλάχιςτον 2 λεπτϊν από τθν εκκίνθςθ τθσ
τελευταίασ ςειράσ των δρομζων του εκάςτοτε προθγοφμενου block εκκίνθςθσ.
Ζχοντασ νωρίτερα υποχρεωτικι κζςθ/ςτάςθ αναμονισ για τθν εκκίνθςθ, οι
δρομείσ εκκινοφν διαδοχικά –εκ των πραγμάτων διατθρϊντασ τισ μεταξφ τουσ προυπάρχουςεσ αποςτάςεισ προσ κάκε κατεφκυνςθ.
Από block ςε block θ χρονοκακυςτζρθςθ εκκίνθςθσ μπορεί να εκτείνεται μζχρι 10’.
Στον χρόνο που απαιτείται για τθν εκκζνωςθ του block που εκκινεί, προςτίκενται

α) o χρόνοσ που απαιτείται για τθν τοποκζτθςθ των δρομζων του επόμενου block
ςτισ υποχρεωτικζσ ατομικζσ κζςεισ/ςτάςεισ αναμονισ για τθν επόμενθ εκκίνθςθ και
β) επιπλζον χρόνοσ 3-4’
Στθν αρχι τθσ διαδρομισ μετά τθν εκκίνθςθ, κα υπάρχει ζνδειξθ ροισ προκειμζνου
να υποδεικνφεται ςτουσ δρομείσ θ πορεία που πρζπει να ακολουκιςουν και οι
αποςτάςεισ που ςυνιςτάται να τθροφν.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ & ΜΕΤΑ
Διαδικαςία Αγώνα και Μετά τον Σερματιςμό
Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα ςυνιςτάται και εποπτεφεται οι δρομείσ να διατθροφν
όςο το δυνατόν μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ και να προςαρμόηονται με τα παρακάτω:
✓ Το τρζξιμο των δρομζων δίπλα-δίπλα είναι αςφαλζσ μόνο όταν τθρείται
απόςταςθ αςφαλείασ μεταξφ των δρομζων 1,5μ.
✓ Το τρζξιμο των δρομζων ςε κλιμακωτό ςχθματιςμό (ο ζνασ μπροςτά και ο άλλοσ
πίςω δεξιά ι αριςτερά) είναι αςφαλζσ μόνο όταν τθρείται θ νοθτι πλαϊνι απόςταςθ
μεταξφ των δρομζων του 1,5μ.
✓ Το τρζξιμο των δρομζων ςε ομάδεσ με αποςτάςεισ μεταξφ τουσ μικρότερεσ από
αυτζσ που αναφζρονται παραπάνω κα πρζπει να αποφεφγεται.
Οι δρομείσ οφείλουν κατά τθ διάρκεια του αγϊνα να φζρουν ςτθ μπλοφηα τουσ τον
αρικμό ςυμμετοχισ τουσ, τον οποίο και ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να
αφαιροφν πριν, κατά τθ διάρκεια ι μετά τον τερματιςμό μζχρι και τθν παραλαβι τθσ
τςάντασ με τα ροφχα τουσ.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγϊνα και θ τμθματικι εκκίνθςθ των blocks των
δρομζων κα γίνονται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να είναι απόλυτα διαχειρίςιμθ και
ελεγχόμενθ θ ςυνάκροιςθ των δρομζων, τόςο κατά τθ διαδρομι, όςο και ςτον
τερματιςμό.
Σερματιςμόσ
Μετά τον τερματιςμό οι δρομείσ παραλαμβάνουν από τουσ ειδικοφσ ςτακμοφσ
τροφοδοςίασ και μεταλλίων εμφιαλωμζνο νερό, αναψυκτικό και/ι ιςοτονικό ποτό.
Παράλλθλα παραλαμβάνουν και το μετάλλιο τερματιςμοφ. Οι εκελοντζσ που
ςτελεχϊνουν
τουσ
ςυγκεκριμζνουσ
ςτακμοφσ
τροφοδοςίασ
και
μεταλλίων εποπτεφουν τθ διανομι των προϊόντων και του μεταλλίου ςτουσ δρομείσ,
ακουμπϊντασ τα επάνω ςε ζνα τραπζηι από όπου ο δρομζασ τα παραλαμβάνει ο
ίδιοσ, χωρίσ άμεςθ φυςικι επαφι με τον εκελοντι.
Οι Τελετζσ Απονομϊν ςτουσ τρεισ πρϊτουσ/πρϊτεσ νικθτζσ/νικιτριεσ του αγϊνα κα
γίνουν με απόλυτθ τιρθςθ των κανόνων φυςικισ απόςταςθσ και περιοριςμοφ των
επαφϊν και με τθν παρουςία μόνο των ςυμμετεχόντων νικθτϊν/νικθτριϊν.

Τζλοσ, οι δρομείσ κατευκφνονται προσ το χϊρο φφλαξθσ των προςωπικϊν τουσ
αντικειμζνων και παραλαμβάνουν τθν ειδικι τςάντα που παρζδωςαν κατά τθν άφιξι
τουσ, αφοφ απολυμάνουν τα χζρια τουσ με αντιςθπτικό διάλυμα που κα τουσ
παρζχεται.
Όςοι κεατζσ και ςυνοδοί παρευρίςκονται ςτο χϊρο κα κινοφνται αποκλειςτικά ζξω
από τα κιγκλιδϊματα που κα ζχουν τοποκετθκεί δεξιά και αριςτερά του δρόμου, ο
οποίοσ και κα είναι αποκλειςτικά προσ χριςθ μόνο από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Με
ςυνεχείσ ανακοινϊςεισ μζςω μεγαφϊνων αλλά και με παρότρυνςθ των εκελοντϊν
και του προςωπικοφ τθσ διοργάνωςθσ, κα γίνεται ςφςταςθ προσ τουσ κεατζσ για
τιρθςθ των φυςικϊν αποςτάςεων και των κανόνων τθσ διοργάνωςθσ.

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ
Το ςφνολο των εργαηομζνων/εκελοντϊν/ςυνεργατϊν που κα απαςχολθκοφν ςτθν
διοργάνωςθ του αγϊνα κα είναι πλιρωσ καταρτιςμζνο και εκπαιδευμζνο αναφορικά
με τισ διαδικαςίεσ και τουσ κανονιςμοφσ τθσ διοργάνωςθσ κακϊσ και με το
περιεχόμενο του παρόντοσ Υγειονομικοφ Πρωτοκόλλου.
Όλο το ανκρϊπινο δυναμικό που κα ςυμμετάςχει, υποςτθρίηοντασ τθν διοργάνωςθ,
κα τθρεί απαρζγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ όπωσ αυτά κα
ιςχφουν τθν περίοδο διεξαγωγισ του αγϊνα, τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου
του 2021.
Εργαηόμενοι/εκελοντζσ/ςυνεργάτεσ κα φοροφν προςτατευτικι μάςκα και γάντια,
όπου απαιτείται, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ τουσ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ του ΕΟΔΥ όπωσ κα ιςχφουν τθν περίοδο του αγϊνα.
Κάδοι απορριμμάτων για τθν απόρριψθ μαςκϊν και γαντιϊν κα είναι διακζςιμοι ςε
όλουσ τουσ χϊρουσ.
Θα υπάρχει αυςτθρόσ ζλεγχοσ ειςόδου ςτουσ χϊρουσ υποςτιριξθσ τθσ διοργάνωςθσ
τθν θμζρα του αγϊνα και πάντα με τθν επίδειξθ των ςχετικϊν διαπιςτευτθρίων. Ο
αρικμόσ των ατόμων που μποροφν να βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα είναι
ανάλογοσ των τετραγωνικϊν μζτρων του εκάςτοτε χϊρου, και με τθν προχπόκεςθ
τιρθςθσ τθσ φυςικισ απόςταςθσ 1,5μ.
Οι χϊροι υποςτιριξθσ κα κακαρίηονται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ αγωνιςτικισ θμζρασ, ενϊ κα ζχει προθγθκεί εκτεταμζνθ απολφμανςθ
πριν τθν χριςθ τουσ.
Μεταξφ των χϊρων υποςτιριξθσ τθσ διοργάνωςθσ και ςτο πλαίςιο των χϊρων
παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν και φροντίδασ, κα προβλεφκεί θ διαμόρφωςθ ειδικοφ
απομονωμζνου χϊρου για τθν περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ φποπτου κροφςματοσ (ενόσ
ι περιςςοτζρων) είτε μεταξφ των ςυμμετεχόντων, είτε μεταξφ των
εκελοντϊν/εργαηομζνων/ςυνεργατϊν τθσ διοργάνωςθσ. Στον χϊρο απομόνωςθσ
φποπτου κροφςματοσ ςυςτινεται αυςτθρά θ χριςθ διπλισ μάςκασ.

Για τθ διαχείριςθ κροφςματοσ ςε ςυμμετζχοντεσ, τεχνικό ι εκελοντικό προςωπικό,
ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του ΕΟΔΥ.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ

Το ςφνολο των εγγεγραμμζνων δρομζων κα ενθμερωκεί πλιρωσ για όλεσ τισ πτυχζσ
τθσ διοργάνωςθσ, τουσ κανονιςμοφσ και τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν.

Η ενθμζρωςθ των δρομζων κα γίνει μζςω:



Ηλεκτρονικισ Επικοινωνίασ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, θ οποία κα είναι
ςυχνότερθ όςο πλθςιάηουμε προσ τθν θμζρα διεξαγωγισ του αγϊνα



Ζντυπου Τλικοφ που κα δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθν παραλαβι του
αρικμοφ τουσ. Το υλικό κα περιλαμβάνει και όλεσ τισ οδθγίεσ και ςυςτάςεισ
του ΕΟΔΥ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ πικανοφ κροφςματοσ



Ειδικισ ιμανςθσ τόςο ςτουσ χϊρουσ τθσ παράδοςθσ υλικοφ ςυμμετοχισ
όςο και τθν θμζρα του Αγϊνα



υνεχών Ηχθτικών Ανακοινώςεων τθν θμζρα του αγϊνα με τισ οποίεσ κα
γίνεται ςυνεχισ υπενκφμιςθ ςτουσ δρομείσ των οδθγιϊν, ςυςτάςεων και
κανονιςμϊν τόςο τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ όςο και του ΕΟΔΥ και τθσ
Υγειονομικισ Επιτροπισ τθσ ΓΓΑ.

