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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΘΕΑΤΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 

Το παρόν έγγραφο κατευθυντηρίων οδηγιών και μέτρων προφύλαξης ισχύει επιπρόσθετα, στα 

έγγραφα κατευθυντηρίων οδηγιών και μέτρων προφύλαξης για διεξαγωγή αθλητικών 

πρωταθλημάτων και για την λειτουργία επιχειρήσεων κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, καθώς 

και τα πρωτόκολλα για ασφάλεια στην εργασία που έχουν ήδη δημοσιευτεί για προστασία στο χώρο 

εργασίας, όπου εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται για τους αγώνες και τα πρωταθλήματα 

ποδοσφαίρου, για τα οποία θα ισχύει το σχετικό Πρωτόκολλο για Διεξαγωγή Αγώνων Ποδοσφαίρου 

που έχει εκδοθεί από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.  

Η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο από την πανδημία του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2) είναι 

θετική την παρούσα στιγμή, αλλά ο κίνδυνος εστιακής αναζωπύρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως 

και η πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Η αποκλιμάκωση των μέτρων που άρχισε 

από τις 04/05/2020 θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη την ατομική 

και συλλογική ασφάλεια των πολιτών. 

Η επιστροφή στον οργανωμένο ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό γίνεται προοδευτικά με 

βάση τα Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του 

Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020. Η μετάβαση στην επόμενη φάση θα γίνεται μετά από 

εκτίμηση της πορείας της επιδημίας στο γενικό πληθυσμό και τη συμμόρφωση με τα μέτρα 

προστασίας.  

 

1. Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Προφύλαξης:  

Ο διαχειριστής του αθλητικού χώρου θα τηρεί για τουλάχιστον 60 ημέρες αρχείο με τα ονόματα, και 

αριθμό ταυτότητας ή τηλεφώνου, κάθε θεατή που προσέρχεται για παρακολούθηση αθλητικού 

αγώνα ή προπόνησης. Για το σκοπό αυτό θα ζητείται από τους εισερχόμενους θεατές να 

συμπληρώνουν έντυπο, ως στο Παράρτημα Ι, με το όνομα, τηλέφωνο ή αριθμό ταυτότητας, 

ημερομηνία, ώρα και χώρο που προσήλθαν ως θεατές στην αθλητική εγκατάσταση. Ο διαχειριστής 

διασφαλίζει ότι τα στοιχεία αυτά κρατούνται μόνο για σκοπούς ιχνηλάτησης COVID-19 και 

φυλάσσονται με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική 

νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.  

Ο διαχειριστής του αθλητικού χώρου έχει σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η συνάθροιση θεατών από διαφορετικούς αγώνες.  

Ο διαχειριστής του αθλητικού χώρου είναι υποχρεωμένος να παρέχει στους εργαζόμενους τον 

απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 

Δεν συνίσταται η προσέλευση ατόμων σε αθλητικούς χώρους ως θεατές εάν ανήκουν σε 

οποιαδήποτε ευπαθή ομάδα για προσβολή από την μολυσματική ασθένεια COVID-19. 

Στους κλειστούς αθλητικούς χώρους, όπου υπάρχουν παράθυρα αυτά θα παραμένουν συνεχώς 

ανοικτά καθόλη τη διάρκεια του αγώνα/ της προπόνησης.  



 

2. Εισητήρια και Ταμεία: 

Θεατές γίνονται δεκτοί σε αγώνες, και προπονήσεις με εισιτήριο (όπου ισχύει), μόνο με προπώληση. 

Προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση στα ταμεία με φυσική παρουσία, το κοινό θα πρέπει να 

προμηθεύεται τα εισιτήρια ηλεκτρονικά ή με προπώληση από χώρους που θα υποδεικνύονται πριν 

τη μέρα του αγώνα, τηρουμένων των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί. Ταμείο την ημέρα του αγώνα 

(ή και της προπόνησης για την οποία έχει καθοριστεί είσοδος με εισητήριο) θα λειτουργεί μόνο για 

διευθέτηση εκτάκτων προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη μέρα του αγώνα/της προπόνησης 

και όχι για πώληση εισιτηρίων. Το προσωπικό στα ταμεία και στον έλεγχο των εισητηρίων θα φέρει 

υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα, και είτε θα φοράει γάντια είτε, αν δεν θα φοράει γάντια, θα 

εφαρμόζει απολυμαντικό χεριών πριν από κάθε ενέργεια που απαιτεί αλλαγή των γαντιών (βλέπε 

σημείο 3 «οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμενους» πιο κάτω). Επίσης θα φροντίζει 

αυστηρά για την ατομική του υγιεινή. 

Όπου ισχύει, οι διαχειριστές των αθλητικών χώρων και τα αθλητικά σωματεία δίδουν προτεραίοτητα 

στα άτομα με εισιτήρια διαρκείας.  

 

3. Οδηγίες Ατομικής Υγιεινής προς τους Εργαζόμενους που Εξυπηρετούν το Κοινό: 

Θα πρέπει από τους διαχειριστές του αθλητικού χώρου, να διατίθενται γραπτές οδηγίες και 

εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε να γνωρίζει 

τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα. Σκοπός είναι να 

μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και εργαστηριακό έλεγχο και να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο μόλυνσης τόσο του κοινού όσο και των άλλων εργαζομένων. Επίσης, όλο το προσωπικό 

πρέπει να έχει κατάρτιση σχετικά με τις προφυλάξεις: διατήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα 

άτομα, ορθή χρήση κατάλληλης μάσκας και γαντιών, και πλύσιμο χεριών και αναπνευστική υγιεινή. 

Χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό τα κατάλληλα έγγραφα που είναι αναρτημένα στις ενότητες: 

«Οδηγίες για το κοινό» και «Οδηγίες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε 

εργασιακούς χώρους» στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών – 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html  

 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης 

από τον ιό. - Αποφυγή αχρείαστων συνομιλιών, βηξήματος ή βαθειάς εισπνοής-εκπνοής κατά την 

εξυπηρέτηση του κοινού. - Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με 

χαρτομάντηλο, ή εκτάκτως με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα αν δεν υπάρχει χαρτομάντηλο. Το 

χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους 

κάδους απορριμμάτων. 

Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 

δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες 

θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται 

απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. 

Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html


Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται στην εργασία τους, μέχρι 

το πέρας των συμπτωμάτων και αφού εν τω μεταξύ έχουν συμβουλευτεί τον προσωπικό τους γιατρό. 

Το προσωπικό θα πρέπει να ακολουθεί τις πιο κάτω οδηγίες για την ορθή εφαρμογή και αφαίρεση 

μάσκας προσώπου:   

i. Εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο και τη μύτη, ii. Αλλάζεται 

συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.). iii. 

Φοριέται και αφαιρείται με τον ορθό τρόπο, όπως περιγράφεται στο σχετικό έντυπο του Υπουργείου 

Υγείας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 

 https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/a3_mask_greek_web_pio.pdf  

Το προσωπικό αν θα φορέσει γάντια, θα ακολουθεί τις πιο κάτω οδηγίες: 

 i. Πριν φορεθούν τα γάντια, πάντα πλένονται τα χέρια με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα 

και στεγνώνονται. ii. Φοριέται το σωστό μέγεθος. iii. Αλλάζονται τα γάντια όπως θα πλένονταν τα 

χέρια αν δεν φοριούνταν γάντια, δηλαδή τουλάχιστον κάθε 4 ώρες. iv. Τα γάντια αφαιρούνται κάθε 

φορά που χρησιμοποιείται η τουαλέτα ή γίνεται λήψη φαγητού ή ροφήματος ή χειρισμός σκουπιδιών 

ή καθαρισμός επιφανειών. v. Δεν γίνεται άγγιγμα του προσώπου ενώ φοριούνται γάντια. vi. Το γάντι 

του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται. vii. 

Αντικαθίστανται αμέσως τα κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια. viii. Δεν επαναχρησιμοποιούνται 

γάντια φορεμένα. Κάθε φορά που αλλάζονται γάντια θα πετιούνται τα χρησιμοποιημένα. ix. 

Αφαιρείται το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντας το από τη μανσέτα. x. Πλένονται τα χέρια ακόμα και αν 

μετά θα φορεθούν γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια όταν αφαιρεθούν μπορεί να μεταφέρουν τον 

ιό στα χέρια. 

 

4. Είσοδος και Έξοδος Θεατών:  

Η είσοδος στον αθλητικό χώρο γίνεται από δύο ή περισσότερες εισόδους για να αποφευχθούν τα 

σημεία συμφόρησης (bottlenecks), αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο χώρο. Ένας τουλάχιστον 

εργαζόμενος κατευθύνει το κοινό ώστε να αποφεύγονται τα σημεία συμφόρησης. 

Απαραίτητη η τοποθέτηση σήμανσης στο δάπεδο στα σημεία εισόδου, για διασφάλιση της τήρησης 

της απόστασης των 2 μέτρων μεταξύ δύο ατόμων ή δύο ομάδων ατόμων (είτε μια οικογένεια είτε μια 

παρέα που προσέρχεται μαζί) ή ατόμου και ομάδας ατόμων, αναλόγως της περίπτωσης. Όπου δεν 

υπάρχουν εναλλακτικές είσοδοι, θα υπάρχει στο δάπεδο σήμανση διαδρόμων με την πρέπουσα 

απόσταση μεταξύ τους ώστε το κοινό να κινείται άνετα, γρήγορα και με την τήρηση των αποστάσεων. 

Εργαζόμενος/εργαζόμενοι στον αθλητικό χώρο θα ζητεί ευγενικά από κάθε άτομο πριν την είσοδο 

στον αθλητικό χώρο να απολυμάνει τα χέρια του με κατάλληλο αντισηπτικό διάλυμα. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

θα υπάρχει στην είσοδο του αθλητικού χώρου για το κοινό επαρκής αριθμός σταθμών με αλκοολούχο 

ή άλλο αντισηπτικό διάλυμα απολύμανσης χεριών. Ο αριθμός σταθμών θα αυξάνεται ανάλογα με 

τον αριθμό ατόμων που αναμένεται να προσέλθουν στον αγώνα/στην προπόνηση. Σε κάθε σταθμό 

θα τοποθετείται και πινακίδα με οδηγίες στην ελληνική (και όποτε κρίνεται αναγκαίο και στην 

αγγλική) που να ζητεί από το κοινό να απολυμαίνει τα χέρια του πριν την είσοδο στον αθλητικό χώρο. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/a3_mask_greek_web_pio.pdf


Η διεύθυνση του αθλητικού χώρου να επιτρέπει στους θεατές να φέρνουν μαζί τους μικρή ατομική 

συσκευασία με αντισηπτικά υγρομάντηλα.  

Συστήνεται όπου υπάρχει επαρκές προσωπικό ανάλογα με τις δυνατότητες του διαχειριστή του 

αθλητικού χώρου και τον αναμενόμενο αριθμό προσέλευσης θεατών, ιδιαίτερα για πρωταθλήματα 

πρώτης κατηγορίας, να ορισθεί άτομο ή άτομα στην είσοδο για παρατήρηση των εισερχόμενων 

θεατών και τυχαία λήψη θερμοκρασίας σώματος προσερχόμενων θεατών, μέσω ανέπαφου οργάνου 

θερμομέτρησης.  

Εκεί όπου παρατηρείται μαζική κάθοδος θεατών για είσοδο στον αθλητικό χώρο, θα γίνεται 

υποχρεωτική διασπορά αυτών και διευθέτηση εξυπηρέτησης αυτών με τάξη και τηρουμένης της 

απαιτούμενης ελάχιστης απόστασης μεταξύ αυτών. 

H έξοδος από τον αθλητικό χώρο αξιοποιεί το σύνολο των εξόδων κινδύνου του αθλητικού χώρου 

ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Η έξοδος από τον αθλητικό χώρο δεν γίνεται ταυτόχρονα για 

όλους τους θεατές και συντονίζεται από τους εργαζόμενους στον αθλητικό χώρο και από προφορικές 

οδηγίες από τα μεγάφωνα του αθλητικού χώρου. Οι θεατές θα πρέπει να ενημερώνονται πριν την 

έναρξη του αθλητικού αγώνα για τους κανόνες, όπως και πως, μετά το πέρας του αθλητικού αγώνα 

θα πρέπει να αναμένουν στις θέσεις τους μέχρι να τους υποδείξουν οι εργαζόμενοι στον αθλητικό 

χώρο πως μπορούν να αποχωρήσουν. Η αποχώρηση γίνεται αρχίζοντας με τη σειρά θεατών που είναι 

πιο κοντά στην έξοδο και τυχόν τροχοκαθίσματα ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. 

  

5. Συμπεριφορά Θεατών: 

Ο κάθε θεατής προτρέπετε (αλλά δεν υποχρεούται) να χρησιμοποιεί μάσκα στις μετακινήσεις του, 

αλλά δεν χρειάζεται να φοράει αυτή ενώ είναι καθήμενος. 

Δεν επιτρέπεται οι θεατές να τραγουδούν ή να ζητωκραυγάζουν δυνατά, ομαδικά. Αυτό είναι 

σημαντικό καθότι κατά το δυνατό τραγούδι και ζητωκραύγασμα διασπείρονται σταγονίδια και ως εκ 

τούτου προκαλείται αυξημένος κίνδυνος τυχόν μετάδοσης του COVID-19.  

Δεν επιτρέπεται η επαφή των θεατών με αθλητές, αθλούμενους, ή προπονητικό προσωπικό. 

 

6. Περιορισμοί όσον αφορά τον Μέγιστο Αριθμό Θεατών και την Αποστασιοποίηση:  

Υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ κάθε 

θεατή/κάθε παρέας θεατών που προσέρχεται μαζί στον αθλητικό χώρο, και τα εισητήρια διατίθενται 

μόνο με προπώληση, ο μέγιστος αριθμός θεατών σε αθλητικούς χώρους είναι ως ακολούθως:  

Για εξωτερικούς αθλητικούς χώρους: Θεατές μέχρι 40% της δηλωμένης χωρητικότητας του 

αθλητικού χώρου.  

Για εσωτερικούς αθλητικούς χώρους: Θεατές μέχρι 25% της δηλωμένης χωρητικότητας του 

αθλητικού χώρου. 



Στην περίπτωση αθλητικών χώρων ερασιτεχνικού αθλητισμού όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρη δηλωμένη 

χωρητικότητα, ο μέγιστος αριθμός θεατών υπολογίζεται ως εξής: 

Για εξωτερικούς αθλητικούς χώρους: 1 άτομο ανά 2 τετραγωνικά μέτρα του ωφέλιμου εμβαδού των 

κερκίδων/εξεδρών, αλλά σε καμία περίπτωση άνω των 500.  

Για εσωτερικούς αθλητικούς χώρους: 1 άτομο ανά 4 τετραγωνικά μέτρα του ωφέλιμου εμβαδού των 

κερκίδων/εξεδρών, αλλά σε καμία περίπτωση άνω των 200.    

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης των εισητηρίων μόνο μέσω προπώλησης, τότε ο μέγιστος 

αριθμός θεατών αυτομάτως μειώνεται σε 200 για εξωτερικούς αθλητικούς χώρους και 100 για 

εσωτερικούς αθλητικούς χώρους, νοουμένου πάντα ότι τηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων 

μεταξύ κάθε θεατή/κάθε παρέας θεατών που προσέρχεται μαζί στον αθλητικό χώρο.  

Στην περίπτωση που υπάρχουν ιδιωτικά θεωρεία για φιλάθλους, ο αριθμός θεατών σε αυτά δεν θα 

προσμετράται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό θεατών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα 

πιο κάτω: 

(α) σε κάθε θεωρείο θα υπάρχουν άτομα μόνο μίας οικογένειας/ μόνο μίας παρέας που προσέρχεται 
μαζί, ή  
(β) σε κάθε θεωρείο τηρούνται τουλάχιστον 3 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο και μεταξύ κάθε 
ατόμου/ κάθε οικογένειας / κάθε παρέας που προσέρχεται μαζί, θα υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 
2 μέτρων. 
(γ) όπου ισχύει το (β) πιο πάνω, τα παράθυρα θα παραμένουν αυστηρώς ανοικτά καθόλη τη διάρκεια 
του αγώνα/της προπόνησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παράθυρα θα τηρούνται οι οδηγίες 
εξαερισμού σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Εργασίας 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf)  
 
Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν τόσο για κλειστούς όσο και για ανοικτούς αθλητικούς χώρους και 
ότι ούτως ή άλλως, η παρουσία θεατών σε ιδιωτικά θεωρεία για φιλάθλους επιτρέπεται μόνο 
τηρουμένων των πιο πάνω τριών προϋποθέσεων.  
 
Για την προσέλευση μεγαλύτερου αριθμού θεατών από τους καθορισμένους πιο πάνω μέγιστους 

αριθμούς, σε συγκεκριμένο αγώνα ή προπόνηση, ο διαχειριστής του γηπέδου θα πρέπει ως 

προϋπόθεση να αποταθεί γραπτώς στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση, υποβάλλοντας συγκεκριμένο 

για την περίσταση σχέδιο διαχείρισης COVID-19, μέσω της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και του 

Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.     

Είναι ευθύνη του διαχειριστή του αθλητικού χώρου να μεριμνά για την τήρηση του μέγιστου αριθμού 

θεατών στον αθλητικό χώρο.   

Όπου είναι εφικτό, ο διαχειριστής του αθλητικού χώρου ρυθμίζει τις θέσεις των θεατών έτσι ώστε οι 

θεατές/οι παρέες θεατών να μπορούν εύκολα να τηρήσουν μεταξύ τους την ελάχιστη απόσταση των 

2 μέτρων. Νοείται ότι δεν απαιτείται η ελάχιστη αποστασιοποίηση για μέλη της ίδιας οικογένειας ή 

παρέες θεατών που προσέρχονται μαζί στον αθλητικό χώρο.  

 

 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf


7. Καντίνα & Αυτόματοι Κερματοδέκτες: 

Δεν συνιστάται η λειτουργία καντίνας, για αποφυγή συνωστισμού. Aν λειτουργήσει, θα τηρείται 

απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των ατόμων που περιμένουν να εξυπηρετηθούν, θα υπάρχει σήμανση 

στο δάπεδο, και άτομο του προσωπικού θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τήρηση των 

αποστάσεων. Επίσης, εντός της καντίνας δεν θα επιτρέπεται περισσότερο από ένα εργαζόμενο άτομο 

ανά 3 τ.μ. και η καντίνα θα έχει επαρκή και συνεχή φυσικό αερισμό. 

Ειδικές διευθετήσεις μπορούν να γίνονται κατά τα διαλείμματα των αγώνων, για πώληση νερού ή 

περιορισμένου αριθμού μη αλκοολούχων ποτών, με τρόπο ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός/ 

συγχρωτισμός, από σταθμό ή σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία. Οι σταθμοί αυτοί θα λειτουργούν 

νοουμένου ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποστασιοποίησης των 2 μέτρων 

(συμπεριλαμβανομένης σήμανσης στο δάπεδο) και όλα τα εμπλεκόμενα εργαζόμενα άτομα φορούν 

μάσκα στο χώρο εξυπηρέτησης και απολυμαίνουν τα χέρια τους ή φοράνε γάντια μιας χρήσης.  

Εκεί όπου τυχόν υπάρχουν τοποθετημένοι αυτόματοι κερματοδέκτες (vending machines) πώλησης 

τροφίμων και αναψυκτικών/νερού, θα τοποθετείται δίπλα σταθμός με αντισηπτικό διάλυμα 

απολύμανσης χεριών και πινακίδα με οδηγίες στην ελληνική (και αγγλική όποτε κρίνεται απαραίτητο) 

που να καλεί τους θεατές να το χρησιμοποιούν για απολύμανση των χεριών πριν από κάθε χρήση 

του κερματοδέκτη. 

 

8. Καθαρισμός & Απολύμανση:  

Όλοι οι χώροι γενικά και ο εξοπλισμός στις κερκίδες/εξέδρες του αθλητικού χώρου, όλες οι 

επιφάνειες, δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, χώροι υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες, κλπ.), καθίσματα 

θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να απολυμαίνονται πριν την έναρξη κάθε αγώνα/ κάθε 

προπόνησης.  

Συχνός καθαρισμός και απολύμανση αντικειμένων συχνής χρήσης π.χ. πόμολα, διακόπτες, βρύσες, 

προθήκες, κ.λπ.  

Σχολαστικός καθαρισμός των κερκίδων/εξέδρων των αθλητικών χώρων γίνεται μετά από κάθε αγώνα 

και κάθε προπόνηση όπου τυχόν παρευρίσκονται θεατές. Ο καθαρισμός γίνεται με κοινά 

καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 0,1% (υγρή χλωρίνη - 

υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση 0,1%. Σε περίπτωση οικιακής χλωρίνης που είναι διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου 5%, το απολυμαντικό διάλυμα προκύπτει από αραίωση 1:50) ή αλκοολούχο 

αντισηπτικό (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη). Σημειώνεται ότι οι τακτικές εργασίες καθαρισμού 

πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών, με τις 

οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα ίωσης. Εφόσον προκύψει ανάγκη, οι χώροι 

θα απολυμαίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο.  

Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται 

αμέσως. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες 

των κάδων απορριμμάτων. Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να εκπαιδευτεί στην κατάλληλη 



διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19. Χρησιμοποιούνται 

προς το σκοπό αυτό τα κατάλληλα έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ενότητα «Οδηγίες για 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους» στην ειδική ιστοσελίδα του 

Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τον COVID-19 –  

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html  

 

9. Τουαλέτες για το Κοινό: 

Θα υπάρχει τοποθετημένος τουλάχιστον ένας σταθμός με κατάλληλο αλκοολούχο αντισηπτικό 

διάλυμα  απολύμανσης χεριών στην είσοδο κάθε τουαλέτας. Ο αριθμός σταθμών θα αυξάνεται 

ανάλογα με τον αριθμό ατόμων που αναμένεται να προσέλθει στον αγώνα/ στην προπόνηση. Για 

κάθε σταθμό θα τοποθετείται και πινακίδα με οδηγίες στην ελληνική (και όποτε κρίνεται αναγκαίο 

και στην αγγλική) που να καλεί τους επισκέπτες/το προσωπικό να απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν 

την είσοδο και κατά την έξοδο τους από την τουαλέτα. 

Θα υπάρχει οπωσδήποτε αδιάληπτος εφοδιασμός των τουαλετών με υγρό σαπούνι και 

χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα απορρίπτονται σε κάδους με ποδομοχλό (ή άλλο μηχανισμό 

που αποτρέπει την επαφή με τα χέρια) πλησίον των νιπτήρων. Στους εν λόγω κάδους υποχρεωτικά 

θα υπάρχει μέσα πλαστική σακούλα. Στις τουαλέτες τίθεται απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων για 

στέγνωμα των χεριών με θερμό αέρα (jet air dryers) καθότι η λειτουργία τους δυνατό να οδηγεί σε 

διασπορά σταγονιδίων. 

Στις εισόδους έξω από τις τουαλέτες θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η απαιτούμενη 

αποστασιοποίηση των 2 μέτρων με τοποθέτηση σήμανσης στο δάπεδο και φρουρού αν χρειάζεται, 

για διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων τουλάχιστο 2 μέτρων μεταξύ ατόμων καθώς και του 

μέγιστου αριθμού ατόμων εντός των τουαλετών. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός των τουαλετών 

δεν θα υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά 6 ωφέλιμα m², ώστε να αποφεύγεται ο 

συγχρωτισμός. 

Ειδικά όσον αφορά τον εξαερισμό στις κοινόχρηστες τουαλέτες, εάν είναι εφικτό, εκεί όπου υπάρχει 

εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού να γίνεται διασφάλιση του τεχνικού εξαερισμού στις 

τουαλέτες σε συνεχή βάση όλο το 24ωρο της ημέρας του αγώνα/ της προπόνησης όπου τυχόν 

παρευρίσκονται θεατές, και να αποτρέπεται το άνοιγμα των παραθύρων της τουαλέτας για να 

επιτευχθεί η ορθή κατεύθυνση του αερισμού-εξαερισμού. Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα 

τεχνικού εξαερισμού τότε οι θύρες και τα παράθυρα μένουν ανοικτά όλο το 24ωρο, ή τουλάχιστον 

για αρκετές ώρες τόσο πριν όσο και μετά από κάθε αγώνα/ κάθε προπόνηση στην οποία 

παρευρίσκονται θεατές. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στην τεχνική 

οδηγία για λειτουργία συστηματων κλιματισμού/ εξαερισμού που έχει εκδοθεί από το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και 

δημοσιεύεται στον ιστότοπο - https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf  

 

 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf


10. Προσωπικό Ασφάλειας:  

Το προσωπικό ασφάλειας κατά τη διάρκεια του αγώνα/ της προπόνησης όταν θα έρχεται σε επαφή 

με το κοινό θα πρέπει να φοράει μάσκα προσώπου με ορθό τρόπο, η οποία θα αλλάζεται σε 

περίπτωση διαβροχής ή αναλόγως των οδηγιών χρήσης της. Επίσης, είτε θα φοράει γάντια είτε, αν 

δεν θα φοράει γάντια, θα εφαρμόζει απολυμαντικό χεριών πριν από κάθε ενέργεια που απαιτεί 

αλλαγή των γαντιών (βλέπε παράγραφο 3 «οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμενους» πιο 

πάνω). Επίσης, θα φροντίζει αυστηρά για την ατομική του υγιεινή. Συνίσταται η η αποφυγή χειρισμού 

των εισιτηρίων.  

Το προσωπικό ασφάλειας να περιορίσει στο βαθμό που είναι δυνατό την συνομιλία με θεατές. 

Το προσωπικό ασφάλειας να επιβλέπει την τήρηση αποστασιοποίησης μεταξύ των θεατών και να 

παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.  

 Άτομα που δυνατό να είναι πιο ευάλωτα και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να μην εκτελούν 

καθήκοντα προσωπικού ασφάλειας και γενικά να μην έρχονται σε επαφή με το κοινό. 

 

11. Ενημέρωση Κοινού: 

Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται για τους ισχύοντες κανόνες με ξεκάθαρη σήμανση. Προς το 

σκοπό αυτό θα γίνεται τοποθέτηση, από τον διαχειριστή του αθλητικού χώρου, στους κοινόχρηστους 

χώρους (π.χ. στις εισόδους, κλπ.) αφισών/οδηγιών/ανακοινώσεων με τους κανόνες ατομικής 

υγιεινής και τήρησης απόστασης 2 μέτρων, τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκεται 

ταυτόχρονα στις εξέδρες/κερκίδες,  αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ή αλλαγής θέσεων, κτλ. 

Επίσης, θα αναγράφεται σε αυτές παράκληση προς τους πολίτες να μην εισέλθουν στις 

κερκίδες/εξέδρες εάν νιώθουν αδιαθεσία ή έχουν συμπτώματα του COVID-19. 

 

12. Συμπτώματα/ Κρούσμα: 

Σε περίπτωση που άτομο, είτε από το κοινό είτε εργαζόμενος, παρατηρηθεί να παρουσιάζει 

συμπτώματα COVID-19 και τούτο περιέλθει στην αντίληψη διαχειριστή του αθλητικού χώρου ή 

υπεύθυνου ατόμου, αυτός θα μεριμνά για την παρακολούθηση του ατόμου αυτού και αν κριθεί 

αναγκαίο είτε θα ζητηθεί από το άτομο αυτό να αποχωρήσει, είτε να απομονωθεί. Θα τηρείται 

οπωσδήποτε ψυχραιμία και αν κρίνεται αναγκαίο θα ενημερώνεται άμεσα η γραμμή του πολίτη της 

Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 (24ωρο). Περαιτέρω, θα ακολουθείται, όπου 

εφαρμόζεται, η διαδικασία που περιγράφεται στο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Οδηγίες 

για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνοϊού (SARS-CoV-2) σε χώρους εργασίας» το οποίο διατίθεται 

στην ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg7.pdf   

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί κρούσμα σε άτομο που είχε επισκεφθεί τον αθλητικό χώρο ή που 

εργάστηκε με οποιοδήπτε τρόπο σε αυτόν, ο διαχειριστής του αθλητικού χώρου θα είναι υπόχρεος 

να μπορεί να παρέχει στοιχεία επικοινωνίας για τα άτομα που χρειάζεται η ιχνηλάτηση. Επίσης, θα 

ακολουθόνται όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση από τα εν ισχύι 

Διατάγματα του Υπουργού Υγείας. Νοείται ότι άτομο από το προσωπικό που παρουσιάζει 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg7.pdf


συμπτώματα του COVID-19 θα πρέπει να απέχει υποχρεωτικά από την εργασία του και να 

επικοινωνήσει άμεσα τηλεφωνικά με τον προσωπικό του ιατρό. Το άτομο αυτό θα μπορεί να 

επιστρέψει στην εργασία του μόνο όταν παύσουν τα συμπτώματα και αφού υποχρεωτικά εν τω 

μεταξύ έχει συμβουλευθεί τον προσωπικό του γιατρό. 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

16 Ιουλίου, 2020 
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