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Υγειονομικό Πλαίσιο  

Basketball Navarino Challenge 2021 
 

 
Η αθλητική δράση του Navarino Challenge που θα διοργανωθεί για 9η χρονιά φέτος στη Μεσσηνία, 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις 
οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τη σχετική εισήγηση/γνωμοδότηση της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID 19.  Στο πλαίσιο 
αυτό και με γνώμονα την τήρηση των οριζόμενων από το σχετικό Πρωτόκολλο και την ασφαλή 
συμμετοχή των αθλούμενων με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των αθλούμενων και 
παρευρισκομένων στις διοργανώσεις της, η διοργάνωση έχοντας μελετήσει επιμελώς τα μέχρι 
σήμερα πρωτόκολλα ασφάλειας των αρμοδίων φορέων υγείας της Ελλάδας, τις ανακοινώσεις των 
αρμοδίων Ομοσπονδιών και τις προληπτικές οδηγίες που έχει εκδώσει ο Π.Ο.Υ., σχεδίασε το 
ακόλουθο ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο υγειονομικής διασφάλισης της διοργάνωσης.   
Οι οδηγίες περιλαμβάνουν όλους τους κανόνες διεξαγωγής, τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και 
τις διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και στο πλαίσιο αυτής και θα 
αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων-
συνεργατών, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής 
της ΓΓΑ.  
Οι κυριότερες οδηγίες αφορούν αρχικά στη δημιουργία δράσεων εντός Πύλου και του ξενοδοχείου 
της Costa Navarino με αποκλειστική συμμετοχή μόνο όσων διαμείνουν στο ξενοδοχείο για δράσεις 
εντός ξενοδοχείου ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.  
Θα έχουμε δηλαδή 2 διαφορετικές αθλητικές εγκαταστάσεις.  
Στο κομμάτι της ευεξίας, δράσεις σε εξωτερικούς χώρους με αποστάσεις όπου θα δηλώνουν 
συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι κ.α. 
Στα ξενοδοχεία και στους χώρους της Costa Navarino, ισχύουν και εφαρμόζονται πλήρως τα 
πρωτοκόλλα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις 
Ελληνικές Αρχές, καθώς και το “Commitment to Cleanliness”, το καινοτόμο σύστημα που ανέπτυξε η 
Marriott International, θέτοντας νέα πρότυπα και προδιαγραφές στη διαχείριση της καθαριότητας 
και υγιεινής.   
Στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο αναφέρονται τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και οι διαδικασίες 
που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια του 9ου Navarino Challenge, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 
15-17 Οκτωβρίου 2021. 
 
 

A.  The Westin Resort Costa Navarino  
 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (για όσους διαμείνουν στο The Westin Resort Costa Navarino)  
 

 
Παρασκευή/Friday 15-10-2021 
15:00-17:00: 4on4 τουρνουά μπάσκετ (κλειστό γήπεδο μπάσκετ – 450 τ.μ. / 16 άτομα)   
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Σάββατο/Saturday 16-10-2021 
10:00-11:30: Μαθήματα μπάσκετ σε παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, με τον θρύλο της Ευρωλίγκα, 
Τζο Αρλάουκας και την Εβίνα Μάλτση  (κλειστό γήπεδο μπάσκετ – 450 τ.μ. / 16 άτομα)   
 

  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης (εγγραφές, προθέρμανση, αγώνας) όλοι οι εμπλεκόμενοι 
πλην των αθλούμενων, του διαιτητή των αγώνων, θα κάνουν χρήση της προστατευτικής μάσκας.  
Γενικώς, για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19, θα εφαρμόζονται τα κάτωθι:  

a. Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή 
καθαρισμός τους με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το οινόπνευμα.  

b. Δεν επιτρέπονται οι χειραψίες ή οι εναγκαλισμοί.  
c. Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου (μύτη, στόμα, οφθαλμοί) με άπλυτα χέρια, ιδίως αν 

προηγουμένως υπήρξε επαφή με αντικείμενα που έχουν αγγίξει πολλά άλλα άτομα.  
d. Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος 

και απόρριψη του άμεσα σε κάδο απορριμμάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
χαρτομάντηλο, χρήση του εσωτερικού των αγκώνων.  

e. Άμεσο πλύσιμο των χεριών και του προσώπου σε περίπτωση επαφής με άλλο πρόσωπο.  
f. Αποφυγή συνθηκών συνωστισμού.  
g. Τήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα άτομα ή προστατευτική μάσκα σε κοινόχρηστους 

χώρους.  
h. Οι προσωπικές συνομιλίες ή ενημερώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με απόσταση 2 

μέτρων.  
i. Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα 

θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους 
κανονισμούς της διοργάνωσης καθώς και με το περιεχόμενο του παρόντος Υγειονομικού 
Πρωτοκόλλου. Όλοι θα φορούν μάσκα μιας χρήσης και γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της 
απασχόλησής τους στη διοργάνωση όταν η δραστηριότητά τους έχει να κάνει με παράδοση 
παραλαβή αντικειμένων/ εξοπλισμού.  

j. Η μάσκα και τα γάντια αλλάζονται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Κάδοι 
απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους.  

k. Μεταξύ των χώρων υποστήριξης της διοργάνωσης και στο πλαίσιο των χώρων παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση ειδικού απομονωμένου 
χώρου για την περίπτωση αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (ενός ή περισσοτέρων) είτε 
μεταξύ των συμμετεχόντων είτε μεταξύ των εθελοντών / εργαζομένων / συνεργατών της 
διοργάνωσης.  

l. Οι αθλούμενοι οφείλουν να κάνουν χρήση ατομικών ειδών (εξοπλισμού, μπουκαλιών νερού, 
παγουριών κλπ.)  

m. Θα συσταθεί τα ατομικά παγούρια να αναγράφουν το όνομα του κάθε αθλούμενου. 
Συστήνεται στους διοργανωτές να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως άμεσο 
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και ασφαλή τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με τη 
ροή της διοργάνωσης, καθώς και τα αποτελέσματα των αγώνων.  

n. Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / συνεργατών για τους σκοπούς 
της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ 
και τις οδηγίες της ΓΓΑ. Για παράδειγμα «Προτιμήστε τη μετακίνησή σας προς και από τον 
χώρο εργασίας με το δικό σας μέσο μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς χρησιμοποιήστε μάσκα». 

o. Ο κάθε συμμετέχων προσέρχεται στον χώρο της διοργάνωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα 
έναρξης των αγώνων. 

p. Σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής των αθλούμενων (πιστοποιητικά) τηρείται το γενικό 
πρωτόκολλο της διοργάνωσης. 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

Στον χώρο της Γραμματείας, δικαίωμα παραμονής έχουν μόνον:  
a. Το προσωπικό του διοργανωτή.  
b. Οι Προπονητές (με χρήση μάσκας) για όσο χρόνο απαιτείται.  
c. Οι αθλούμενοι θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι γνώστες, του παρόντος 

πρωτοκόλλου και ότι θα σεβαστούν τους όρους του παρόντος.  
d. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται κατά κανόνα ηλεκτρονικά σύμφωνα με την πρόβλεψη 

κάθε διοργανωτή.  
e. Ο χώρος της Γραμματείας θα έχει την επάρκεια που απαιτείται ανάλογα με τον εκτιμώμενο 

όγκο προσέλευσης αθλούμενων.  
f. Το προσωπικό του διοργανωτή θα κάνει χρήση μάσκας και θα τηρούν μεταξύ τους και 

μεταξύ αυτών και των αθλούμενων, ελάχιστη απόσταση 2 μέτρα.  
g. Ως διοργανωτής των αγώνων θα φροντίσουμε για την επάρκεια των χώρων της Γραμματείας, 

καθώς και για την ομαλή προσέλευση των συμμετεχόντων, σε μονόστοιχο και τηρώντας την 
απόσταση 2 μέτρων, μεταξύ των παρευρισκόμενων.  
 

ΘΕΑΤΕΣ 
Δεν επιτρέπεται σε μέλη οικογενειών των συμμετεχόντων, σε θεατές και λοιπούς φιλάθλους να 
βρίσκονται στους χώρους που αναφέρονται παραπάνω ή να πλησιάζουν τους αθλούμενους σε 
απόσταση λιγότερη των 2 μέτρων, σε σημεία του αγωνιστικού χώρου ή πλησίον των εγκαταστάσεων 
του αγώνα.  
 

Πρωτόκολλο Basketball  
a) Πρόσβαση στην εγκατάσταση έχουν υποχρεωτικά όσοι συμμετέχουν στους αγώνες καθώς και 

όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση του αγώνα (προσωπικό διοργάνωσης, προσωπικό 
εγκατάστασης, κ.ο.κ.) σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο. Το προσωπικό 
όλων των εμπλεκομένων στη διοργάνωση θα περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο για την 
ομαλή διεξαγωγής τους 

b) Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα γίνεται καταγραφή στον κατάλογο 
εισερχομένων – εξερχομένων που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ 
https://gga.gov.gr/images/log_sheet_v8.pdf. Ο εισερχόμενος θα υπογράφει στον κατάλογο 
δηλώνοντας έτσι υπεύθυνα ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν έχει κανένα από τα συμπτώματα του 

https://gga.gov.gr/images/log_sheet_v8.pdf
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ιού. Ο κατάλογος θα αρχειοθετείται, καθημερινά, με μέριμνα του υπευθύνου της αθλητικής 
εγκατάστασης και θα φυλάσσεται για 14 ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία 
ιχνηλάτηση 

c) Πέραν των αθλουμένων, και των διαιτητών κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και του αγώνα, 
όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να φοράνε προστατευτικές μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής 
τους στην εγκατάσταση 

d) Σε όλους τους χώρους του γηπέδου, σε εμφανή σημεία (π.χ. είσοδο γηπέδου, τουαλέτες, κ.ο.κ.), 
θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή gel 

e) Για την πρόσβαση στην και αποχώρηση από την εγκατάσταση, θα χρησιμοποιείται μόνο μία 
είσοδος/ έξοδος 

f) Οι παρευρισκόμενοι στις εισόδους της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί για 
την εύρυθμη τέλεση της διοργάνωσης, ενώ θα πρέπει να κρατούν απόσταση 2μ. μεταξύ τους και 
να φορούν προστατευτικές μάσκες 

g) Ο αθλητικός εξοπλισμός (μπάλες, κ.ο.κ.) θα έχει απολυμανθεί με αντισηπτικό αλκοολούχο 
διάλυμα (ή gel) πριν τη χρήση του 

h) Δεν επιτρέπονται χειραψίες ή εναγκαλισμοί 
i) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα δικά τους μπουκάλια με νερό (κατά 

προτίμηση εμφιαλωμένο) 
j) Για το τουρνουά 4on4: 

i. Οι ομάδες θα εισέρχονται, αλλά και θα αποχωρούν από τον χώρο του γηπέδου, μία-μία 
για να αποφευχθεί ο συνωστισμός 

ii. Δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά θα έχουν μόνον όσοι διαμένουν στην Costa 
Navarino 

iii. Τυχόν συμμετέχοντες/ καλεσμένοι της Active Media Group από το εξωτερικό θα έχουν 
κάνει και επιπρόσθετο test COVID 72 ώρες πριν την πτήση τους προς Ελλάδα 

iv. Συμμετέχουσες στο τουρνουά θα είναι 4 ομάδες, με κάθε μία από αυτές να αποτελείται 
από 4 μέλη 

k) Για το μάθημα μπάσκετ: 
i. Δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα μπάσκετ, θα έχουν μόνο 16 παιδιά, τα οποία θα 

τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 2μ. μεταξύ τους 
ii. Προβλέπεται χώρος τουλάχιστον 3τμ ανά αθλούμενο και προπονητή, ενώ τα μαθήματα 

θα γίνουν σε χώρο 400 και πλέον τετραγωνικών μέτρων (χώρος που υπερκαλύπτει την εν 
λόγω πρόβλεψη) 

 
ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
 

a. Δεν θα υπάρχουν απονομές τα μετάλλια θα παραλαμβάνονται από τους ίδιους τους 
αθλούμενους από τραπέζι. 

b. Στον χώρο απονομών οι αθλούμενοι θα παρευρίσκονται με απόσταση 1.5 μέτρων μεταξύ 
τους για την αναμνηστική φωτογραφία. Σε περίπτωση που υπάρχει επίσημος καλεσμένος θα 
μπαίνει σε απόσταση 1.5 μέτρων αριστερά ή δεξιά από τους αθλούμενους για τη 
φωτογραφία. Κατά την φωτογράφιση, μπορεί να αφαιρεθεί για λίγο η μάσκα για να γίνει η 
φωτογράφιση. 
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c. Η χρήση προστατευτικής μάσκας, κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων είναι υποχρεωτική, από 
τους νικητές, το προσωπικό της διοργάνωσης και τον επίτιμο καλεσμένο.  

d. Τα μετάλλια (τα οποία έρχονται από καραντίνα 48 ωρών) μεταφέρονται από εθελοντές με 
γάντια στις ειδική θέση, σε κλειστές κούτες 

e. Την ώρα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ανοίγουν οι κούτες με τα παλιά γάντια και 
κατόπιν τα γάντια αντικαθίστανται με νέα για να αγγιχτεί το περιεχόμενο. 

f. Με τα νέα γάντια και με προσοχή (χωρίς επαφή με τον αθλούμενο), του προσφέρεται το 
μετάλλιό του, ώστε να το παραλάβει από την κορδέλα και να το φορέσει μόνος του 

g. Οι 3 πρώτοι ανά κατηγορία θα φωτογραφηθούν σε ανοικτό χώρο πλησίον του backdrop της 
διοργάνωσης πάντα σε απόσταση 1.5μ μεταξύ τους.  

h. Ο χώρος αυτός θα έχει οροθετηθεί με ειδική κορδέλα 
 
 
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ    

a. Σχολαστικός και συχνός (ανά 15') καθαρισμός των τουαλετών με απολυμαντικό και σε όλες 
τις επίμαχες θέσεις 

b. Διαθεσιμότητα σαπουνιού χειρός σε όλους τους νιπτήρες και χαρτοπετσετών για τα χέρια 
c. Διαθεσιμότητα απολυμαντικού χειρός έξω από τις τουαλέτες για χρήση πριν και μετά την 

επίσκεψη  
d. Απόρριψη μασκών σε ειδικούς κάδους έξω από τις τουαλέτες, κατά την έξοδο ή πριν την 

είσοδο 
 
 
 

 


