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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2021
Η Ακλθτικι Μοτοςυκλετιςτικι Ομοςπονδία Ελλάδοσ, κατάρτιςε το ςυγκεκριμζνο Υγειονομικό Ρρωτόκολλο,
που αφορά ςτθν αςφαλι διεξαγωγι αγϊνων μοτοςυκλζτασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν προςπάκεια όλων μασ, για
τθν εξάλειψθ τθσ μετάδοςθσ του Covid 19.
Η ΑΜΟΤΟΕ , ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Υγείασ, και τθν Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ κα
παρακολουκεί ςυνεχώσ τθ δυναμικι τθσ επιδθμίασ και κα προςαρμόηει τα μζτρα ςτισ νζεσ καταςτάςεισ
εκδίδοντασ, όποτε κρικεί αναγκαίο, νζεσ οδθγίεσ.
Με δεδομζνο ότι ο ίδιοσ ο μθχανοκίνθτοσ ακλθτιςμόσ δεν αυξάνει το κίνδυνο μετάδοςθσ του Covid-19
δεδομζνων των αποςτάςεων και του εξοπλιςμοφ των αγωνιηομζνων (κράνοσ- γάντια), αλλά οι ςυνακροίςεισ
ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ (πίςτεσ),είναι αυτζσ που βοθκοφν ςτθν εξάπλωςθ, αποφαςίςαμε και
εφαρμόηουμε, ςε ςυνάρτθςθ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε τθν υγεία των
ακλθτϊν μασ και του προςωπικοφ που εργάηεται ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ, τα κάτωκι:

Ρριν τουσ αγώνεσ:
Κατ’ εφαρμογι των οδθγιϊν τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ τθσ ΓΓΑ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ, ακλθτζσ-Στελζχθ
κλπ, κα πρζπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά ςε ζλεγχο αντιγόνου για covid19, πριν από τουσ αγϊνεσ. Ο
ζλεγχοσ πριν από τουσ αγϊνεσ μπορεί να είναι μοριακόσ (RT-PCR) 24-48 ϊρεσ πριν τον αγϊνα ι με άμεςο τεςτ
αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) τθν θμζρα του αγϊνα ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ϊρο
πριν τον αγϊνα. Κατά τθν είςοδο ςτον αγωνιςτικό χϊρο, κα επιδεικνφεται βεβαίωςθ αρνθτικοφ test covid.
Αναφορικά με τουσ αγωνιςτικοφσ χώρουσ:


Οι αγϊνεσ διοργανϊνονται ςε αδειοδοτθμζνουσ αγωνιςτικοφσ χϊρουσ, τθρϊντασ τα υγειονομικά
πρωτόκολλα τθσ ΑΜΟΤΟΕ, τθσ ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ, τα οποία είναι αναρτθμζνα ςτισ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ
τθσ ΑΜΟΤΟΕ και τθσ ΓΓΑ.



Η προςζλευςθ/αποχϊρθςθ προσ/από τισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κα γίνεται από μία μόνο
είςοδο/ζξοδο, θ οποία κα ελζγχεται από το προςωπικό φφλαξθσ εγκαταςτάςεων, θ επιφορτιςμζνα από
τθν οργάνωςθ άτομα για τον ςκοπό αυτό.



Κατά τθν είςοδο ςτθν ακλθτικι εγκατάςταςθ κα καταγράφεται ςε ειδικό κατάλογο ειςερχομζνων –
εξερχομζνων ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΑ ΞΕΧΩΙΣΤΑ, το ονοματεπϊνυμο, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, θ ϊρα
ειςόδου και εξόδου, θ φπαρξθ τυχόν ςυμπτωμάτων και κα υπογράφεται από όλουσ τουσ ειςερχόμενουσ
ςτθν ακλθτικι εγκατάςταςθ. Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε οποιονδιποτε αρνείται τθν διαδικαςία.



Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε όςουσ δθλϊνουν κάποιο από τα ςυμπτϊματα που αναφζροντα ςτο
ζντυπο ειςερχομζνων – εξερχομζνων, θ δεν φζρουν αρνθτικό test covid. Ο κατάλογοσ κα αρχειοκετείται
κακθμερινά, με μζριμνα του υπευκφνου τθσ εγκατάςταςθσ, προκειμζνου να διευκολυνκεί πικανι
αναγκαία ιχνθλάτθςθ. Αντίγραφό του κα αποςτζλλεται, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κάκε μζρασ,
(χρονομετρθμζνα-αγϊνασ) ςτο email secretary@amotoe.gr. Συνίςταται, όπου είναι εφικτό, να
πραγματοποιείται κερμομζτρθςθ ςε όςουσ ειςζρχονται ςτθν εγκατάςταςθ, με απαγόρευςθ τθσ ειςόδου
ςε όςουσ ζχουν ςε τρεισ μετριςεισ κερμοκραςία μεγαλφτερθ από 37οC. Σε φποπτο κροφςμα COVID-19,
του ςυςτινεται θ επιςτροφι ςτο ςπίτι του και θ επικοινωνία με τον ιατρό του.



Οι ακλθτζσ κα κατευκφνονται ςε ανοικτό χϊρο με τθν χριςθ τζντασ, θ κα χρθςιμοποιοφν τουσ χϊρουσ
τθσ εγκατάςταςθσ όπου αυτοί υπάρχουν και επιτρζπεται. Η ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ 2 τεντϊν κα
είναι 2 μζτρα.



Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ςτακερά θ κινθτά ςυνεργεία για τθν αλλαγι ελαςτικϊν, επιβάλλεται να
τθροφνται οι υγειονομικοί κανόνεσ (μάςκα-γάντια-αποςτάςεισ 2 μζτρων-απολυμαντικά) από όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ.



Ανϊτατο επιτρεπτό όριο παρευριςκομζνων είναι αυτό που προβλζπει θ εγκφκλιοσ του ΕΟΔΥ. (1 άτομο
ανά 12 τ.μ για τα πρϊτα 600τ.μ και 1 άτομο ανά 20 τ.μ για τα άνω των 600 τ.μ.) Πλοι όςοι βρίςκονται
ςτον χϊρο, ανεξαιρζτωσ φοροφν μάςκα και γάντια.



Θα πρζπει να υπάρχει αντιςθπτικό αλκοολοφχου διαλφματοσ (ι gel) 70% ςε εμφανι ςθμεία και ςτουσ
χϊρουσ των αγϊνων. Οι τουαλζτεσ ςυνιςτάται να αποφεφγονται, ενϊ οι νιπτιρεσ κα πρζπει να είναι
εφοδιαςμζνοι πάντα με υγρό ςαποφνι χεριϊν και χειροπετςζτεσ μίασ χριςθσ. Η χριςθ χάρτινων ι
πλαςτικϊν καλυμμάτων λεκάνθσ μίασ χριςθσ είναι επικυμθτι, όπωσ και θ διακεςιμότθτα διαλφματοσ
χλωρίνθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ (οικιακι χλωρίνθ ςε αραίωςθ 1:10, αν χρθςιμοποιείται
ςκεφαςμα αρχικισ ςυγκζντρωςθσ 5%). Σε περίπτωςθ που γίνεται χριςθ τουαλετϊν, επιβάλλεται να
απολυμαίνονται πολφ ςυχνά. Ο οργανωτισ κα φροντίςει να υπάρχουν ειδικοί χϊροι απόρριψθσ
χρθςιμοποιθμζνων μαςκϊν, ςε εμφανι ςθμεία.



Ζνασ χϊροσ (π.χ. ζνα δωμάτιο αποδυτθρίων, θ μία τζντα, θ οποιοςδιποτε χϊροσ που μπορεί να
απομονϊςει το υποτικζμενο κροφςμα) κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, αν χρειαςτεί, προκειμζνου να
απομονωκεί προςωρινά κάποιο άτομο με ςυμπτωματολογία COVID-19. Συςτινεται θ απομάκρυνςθ του
από τθν εγκατάςταςθ, θ απομόνωςθ ςτο ςπίτι του και θ επικοινωνία με τθν Ομοςπονδία και τον
προςωπικό γιατρό του, ενϊ ο ΕΟΔΥ ειδοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ φποπτου κροφςματοσ και αυτόσ
αναλαμβάνει τθν ιχνθλάτθςθ και τθν παροχι οδθγιϊν.

Μετά τθν είςοδο ςτθν ακλθτικι εγκατάςταςθ κατά τθν ζναρξθ των διαδικαςιών:


Δεν επιτρζπονται κεατζσ. Αναφορικά με δθμοςιογράφουσ, κάμεραμαν, φωτογράφουσ κλπ,
προκειμζνου να ειςζλκουν ςτθν εγκατάςταςθ που διεξάγονται οι αγϊνεσ, απαιτείται πρότερθ
διαπίςτευςθ από τθν ΑΜΟΤΟΕ. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επικοινωνιςουν ςτζλνοντασ email ςτο
secretary@amotoe.gr. Μθ διαπιςτευμζνοι δθμοςιογράφοι, φωτογράφοι κλπ, δεν επιτρζπεται να
ειςζλκουν ςτον χϊρο.



Η διαδικαςία του τεχνικοφ και διοικθτικοφ ελζγχου, κα γίνεται αυςτθρά, ανά κατθγορία. Πλοι
ανεξαιρζτωσ φοροφν μάςκα, υπάρχουν αντιςθπτικά διαλφματα ςε εμφανι ςθμεία και κακ’ όλθ τθν

διάρκεια τθσ κάκε διαδικαςίασ, τθρείται απόςταςθ 2 μζτρων μεταξφ των παρευριςκομζνων. Οι
οργανωτζσ φροντίηουν για τθν ςθματοδότθςθ τθσ ςχετικισ απόςταςθσ.


Σε κανζνα αγϊνιςμα, δεν κα γίνεται ενθμζρωςθ ακλθτϊν. Το κείμενο τθσ ενθμζρωςθσ κα είναι ςε
ζντυπθ μορφι ςτον χϊρο που κα διεξάγεται ο διοικθτικόσ και τεχνικόσ ζλεγχοσ. Συνιςτάται και θ
ανάγνωςι του από μικροφϊνου. Τα αποτελζςματα των αγϊνων κα βρίςκονται ςε ειδικά
διαμορφωμζνο χϊρο, -ςε ειδικι κικθ- όπου οι ενδιαφερόμενοι ακλθτζσ – τθρϊντασ τθν απόςταςθ των
2 μζτρων- μποροφν να παραλάβουν.



Στισ τελετζσ απονομϊν τθροφνται ΑΥΣΤΗΑ τα μζτρα αςφαλείασ (αποςτάςεισ, χριςθ μάςκασ, κλπ).
Οι νικθτζσ κα παραλαμβάνουν τα μετάλλια και τα διπλϊματα τουσ, ανά αγϊνιςμα, ανζπαφα, από
ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο τθρϊντασ τισ αποςτάςεισ των 2 μζτρων και φορϊντασ μάςκα.
Η ΧΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΟΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΜΕΤΩΝ,ΕΙΝΑΙ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ ΑΡΠ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΡΑΕΥΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΤΗΣΕΩΝ.
(εξαιροφνται οι ακλθτζσ κατά τθν διάρκεια του αγώνα.



Η υποχρεωτικι και αυςτθρι τιρθςθ των ατομικϊν μζτρων υγιεινισ κακϊσ και τθσ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ όλων των εμπλεκομζνων ςτθ διαδικαςία των αγϊνων, παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν
προςπάκεια τθσ Ομοςπονδίασ μασ για τθν επανζναρξθ τθσ αγωνιςτικισ δραςτθριότθτασ.

Ελπίηουμε ςτθν ςυνεργαςία όλων, με ςκοπό τθν αςφαλι επανεκκίνθςθ του ακλιματόσ μασ.

Για το Δ.Σ.
Η Ρρόεδροσ

Μαρία Τςεςμελι

Ο Γ. Γραμματζασ

Ανδρζασ Λεφζβρ

