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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΩ ΕΠΑΝΑΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΑΠΟ ΗΜΕΡΑ ΕΩ ΚΑΙ 18 ΜΑΙΟΤ ΟΙ ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
 

Μετά τισ ανακοινϊςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ και τθσ τθλεδιάςκεψθσ που πραγματοποιικθκε μεταξφ του 
υφυπουργοφ Ακλθτιςμοφ κ. Αυγενάκθ και μελϊν των διμων όλθσ τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ςυμμετείχε και θ 
Πρόεδροσ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟ» κ. Γιάννα Ριγα για τθν αςφαλι επανεκκίνθςθ τθσ ακλθτικισ 
δραςτθριότθτασ αποφαςίςτθκαν τα αυςτθρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που δθμιουργικθκαν από τθν 
Τγειονομικι Επιςτθμονικι Επιτροπι ςτθ Γεν. Γραμματεία Ακλθτιςμοφγια ακλθτζσ, προπονθτζσ, 
προςωπικό ομάδων, αλλά και για διοικθτικό και τεχνικό προςωπικό Ακλθτικισ Εγκατάςταςθσ, και 
ςυγκεντρϊνονται ςτον παρακάτω δεκάλογο: 
 

1. Σθροφμε κατάλογο για όςουσ ειςζρχονται ςτθν ακλθτικι εγκατάςταςθ. Διαμορφϊνουμε τουσ χϊρουσ ϊςτε οι 
ακλθτζσ – προπονθτζσ – προςωπικό να μπαίνουν μόνο από μια (τθν ίδια πάντα) είςοδο, με τθ διαδικαςία που 
ορίηουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

2. Διεξάγουμε ζλεγχο των ειςερχομζνων ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου με 
το πρόςφατο ιςτορικό τουσ. Πζραν των ακλθτϊν, όλοι οι υπόλοιποι φοράνε μάςκεσ. 

3. Κρατάμε απόςταςθ δφο μζτρων από κάκε άλλο άτομο. Δεν κάνουμε χειραψίεσ ι εναγκαλιςμοφσ με άλλο άτομο. 
4. Χρθςιμοποιοφμε αποκλειςτικά τα δικά μασ ακλθτικά είδθ, τα οποία και κα πλζνουμε ςτο ςπίτι μασ. 
5. Προτιμάμε τθ μεταφορά προσ και από τον ακλθτικό χϊρο με το δικό μασ μζςο μεταφοράσ. 
6. Ενθμερϊνουμε άμεςα ςε περίπτωςθ που ζχουμε ςυμπτϊματα πυρετοφ, βιχα, δφςπνοιασ, υπζρμετρθσ κόπωςθσ 

και μυαλγίεσ. 
7. Αν ζρκουμε, ςτθ διάρκεια τθσ προπόνθςθσ, ςε επαφι με άλλο άτομο αρχικά πλζνουμε διεξοδικά τα χζρια μασ ι 

χρθςιμοποιοφμε αντιςθπτικό και ςτθ ςυνζχεια ξεπλζνουμε το πρόςωπό μασ. Όςον αφορά ςτθ χριςθ οργάνων, 
απολυμαίνονται μετά τθ χριςθ ανά ακλθτι. 

8. Χρθςιμοποιοφμε αποκλειςτικά δικά μασ μπουκάλια με νερό, κατά προτίμθςθ εμφιαλωμζνο. Δεν τα 
μοιραηόμαςτε με κανζνα άλλο άτομο! 

9. Σα αποδυτιρια, τα ντουσ, το γυμναςτιριο και τα κυλικεία τθσ εγκατάςταςθσ παραμζνουν κλειςτά. Αποφεφγουμε 
τισ τουαλζτεσ. 

10. Αν τα ροφχα προπόνθςθσ απολυμαίνονται από τθν ομάδα, τα βάηουμε ςε υδατοδιαπερατι τςάντα και τα 
αφινουμε ςτθ μζριμνα του ςυλλόγου. 

 
Ανοικτζσ αθλητικζσ εγκαταςτάςεισ του Δήμου Μεγαρζων είναι οι παρακάτω: 

 Ο ςτίβοσ του Δθμοτικοφ ταδίου «Μεγαρζων Ολυμπιονικϊν» είναι διακζςιμοσ μόνογια:Ακλθτζσ-
Ακλιτριεσ που ετοιμάηονται για μεγάλεσ διοργανϊςεισ  και αναγράφονται ςτισ λίςτεσ που ζχουν 
ανακοινωκεί  από τον ΕΓΑ και τθν Ελλθνικι Ολυμπιακι Επιτροπι.  

 Σο γιπεδο Tennis ςτο Δθμοτικό τάδιο «Μεγαρζων Ολυμπιονικϊν» είναι διακζςιμο για δφο, μόνο, 
άτομα ανά ϊρα όπου θ χριςθ του κα γίνεται κατόπιν γραπτισ αίτθςθσ/κράτθςθσ ςτα γραφεία του 
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων (28θσ 
Οκτωβρίου 62 πάνω από τον πολιτιςτικό ςφλλογο «Ο ΘΕΟΓΝΙ») κακθμερινά, 08:00-14:00. 

 

Οι υποψιφιοι μακθτζσ των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων, που ζχουν δθλϊςει ΕΦΑΑ (ΣΕΦΑΑ), τρατιωτικζσ 
χολζσ και χολζσ ωμάτων Αςφαλείασ, κα μποροφν να προπονθκοφν επαρκϊσ για τα αγωνίςματα ςτα 
οποία κα εξεταςτοφν μετά από αίτθςι τουσ ςτα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟ». 
 

Κλειςτά παραμζνουν: 

 Σα γιπεδα ποδοςφαίρου, μίνι ποδοςφαίρου, ανοικτά γιπεδα μπάςκετ του Διμου μασ. 

 Όλοι οι ςτεγαςμζνοι ακλθτικοί χϊροι, κλειςτά γυμναςτιρια, αίκουςεσ βαρϊν, κλειςτό 
προκερμαντιριο τίβου. 

Επίςθσ, απαγορεφεται θ χριςθ των δφο υπαίκριων γυμναςτθρίων ςτα Μζγαρα και τθ Ν. Πζραμο. 


