ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ PLAYBOOK
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο COVID-19 μεταδίδεται μέσω μολυσμένων σταγονιδίων στην αναπνοή
μας εκπνέοντας από βήχα, φτέρνισμα, ομιλία, φωνές ή τραγούδι και
μεταδίδεται από άτομο σε άτομο όταν είμαστε σε στενή επαφή.
Οι κίνδυνοι του COVID-19 αυξάνονται σε πολυσύχναστους χώρους με
ανεπαρκή αερισμό και όταν είμαστε κοντά σε άτομα που μεταφέρουν
τον COVID-19. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να
ελαχιστοποιηθεί η κοινωνική αλληλεπίδραση, να φοράτε μάσκα και να
αποφεύγετε κλειστούς χώρους, γεμάτους με κόσμο και που
περιλαμβάνουν στενή επαφή.
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Διατηρήστε τις φυσικές επικοινωνίες με άλλους στο ελάχιστο.

Αποφύγετε τη σωματική επαφή, αγκαλιές και χειραψίες.

Κρατήστε απόσταση δύο μέτρων από τους αθλητές και τουλάχιστον ένα
μέτρο από τους άλλους ακόμα και εντός των αγωνιστικών χώρων.

Αποφύγετε τους κλειστούς χώρους και τα πλήθη όπου είναι δυνατόν.

Χρησιμοποιήστε το συστημα μεταφοράς των Αγώνων σύμφωνα με το δικό
σας Playbook. Μην χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκτός εάν
δοθεί άδεια.
Συμπληρώστε & τηρήστε αυτό που περιγράφετε στο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων σας
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ΕΛΕΓΧΟΣ

Για να σταματήσει η
εξάπλωση του COVID-19,
είναι ζωτικής σημασίας να
σπάσει η αλυσίδα της
μετάδοσης από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο είναι
σημαντικό να προσδιοριστεί
ποιος έχει τον ιό COVID-19
μέσω τεστ.

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Να κατανοήσουμε
σε ποιον μπορεί
να έχει μεταδοθεί
η ασθένεια, μέσω
εντοπισμού των
επαφών

Να
χρησιμοποιήσουμε
την απομόνωση και
την καραντίνα για
να εμποδίσουμε την
περαιτέρω
εξάπλωση του ιού.
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ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατεβάστε την εφαρμογή COCOA
της Ιαπωνίας και τις εφαρμογές
που αφορούν την Υγεία σε
smartphone (apps)

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

Κάνετε τεστ και δώστε την απόδειξη
αρνητικού αποτελέσματος πριν
αναχωρήσετε για τους Αγώνες.
Ενδέχεται να υποβληθείτε ξανά σε τεστ
κατά την άφιξη (ανάλογα με τη χώρα
από την οποία αναχωρήσατε)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Ακολουθήστε τους πρόσθετους
περιορισμούς που ισχύουν για τις
πρώτες 14 ημέρες σας στην
Ιαπωνία, που περιγράφονται
λεπτομερώς στο δικό σας Playbook
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ΕΛΕΓΧΟΣ

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

Εάν απαιτείται από το ρόλο σας,
να κάνετε τακτικούς ελέγχους για COVID-19
κατά τη διάρκεια των Αγώνων

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Κάνετε τεστ και απομονωθείτε εάν
αντιμετωπίσετε συμπτώματα ή αν
ενημερωθείτε γι’ αυτό από τις
υπηρεσίες ανίχνευσης.
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ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ #1

Ο COVID-19 βρίσκεται
σε επιφάνειες που
ερχόμαστε σε επαφή
καθημερινά μέσω
σταγονιδίων που
εκπνέει ένα
μολυσμένο άτομο.

Αν αγγίξουμε αυτά τα
αντικείμενα με τα
χέρια μας και στη
συνέχεια αγγίξουμε τα
μάτια, τη μύτη ή το
στόμα μας
διατρέχουμε τον
κίνδυνο να
μολυνθούμε.

Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε
τα βασικά της καλής υγιεινής:
τον τακτικό και σχολαστικό
καθαρισμό των χεριών μας,
την απολύμανση των
επιφανειών, αποφεύγοντας
να αγγίξουμε το πρόσωπό
μας, και καλύπτοντας το
στόμα μας όταν
φτερνιζόμαστε ή βήχουμε.
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ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ #2

Πλύνετε τα χέρια
σας τακτικά και
χρησιμοποιήστε
απολυμαντικό
χεριών όπου είναι
διαθέσιμο.

Να φοράτε πάντα
μάσκα προσώπου,
εκτός αν
βρίσκεστε έξω και
δύο μέτρα μακριά
από τους άλλους

Βήχας στη μάσκα,
το μανίκι ή το
μαντίλι σας

Υποστηρίξτε τους
Αθλητές με το
χειροκρότημα και
όχι με τραγούδια ή
φωνάζοντας
συνθήματα.

Αποφύγετε τα
αντικείμενα κοινής
χρήσης ή
απολυμάνετε τα

Να αερίζετε τα
δωμάτια και
τους
κοινόχρηστους
χώρους κάθε
30 λεπτά
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Τα Playbooks είναι η βάση του σχεδίου
δράσης των Αγώνων μας για να
διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες
στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο λαός
της Ιαπωνίας θα παραμείνουν ασφαλείς
και υγιείς αυτό το καλοκαίρι. Έχουν
αναπτυχθεί από κοινού από το Τόκιο 2020
και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).
Βασίζονται στο εκτενές έργο της Ειδικής
Ομάδας Όλων των Εταίρων (All Partners
Task Force), η οποία περιλαμβάνει επίσης
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ),
την Κυβέρνηση της Ιαπωνίας, τη
Μητροπολιτική Κυβέρνηση του Τόκιο,
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και
οργανισμούς από όλο τον κόσμο.

Αυτό το Playbook καθορίζει τις
ευθύνες των αθλητών και των
αξιωματούχων της ομάδας, και
θα πρέπει να εξεταστεί
παράλληλα με ευρύτερες
πληροφορίες που λαμβάνονται
από την Εθνική Ολυμπιακή
Επιτροπή σας (ΕΟΕ). Οι κανόνες
ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για
κάθε αθλητή, συνοδό και
επίσημο, ανεξάρτητα από το
άθλημα σας ή τον τόπο
διαμονής σας, όπως ισχύουν
για όλους τους άλλους
συμμετέχοντες στους Αγώνες.

Αφιερώστε χρόνο για να
κατανοήσετε τα σχέδια, τα βήματα
που πρέπει να ακολουθήσετε και
τους κανόνες που πρέπει να
ακολουθήσετε ξεκινώντας 14 ημέρες
πριν ταξιδέψετε και καθ' όλη τη
διάρκεια της διαμονής σας στην
Ιαπωνία. Είναι σημαντικό να
αναλάβεις την προσωπική σου
ευθύνη για το ρόλο σου στο σχέδιο.
Ως αθλητές και αξιωματούχοι της
ομάδας, θα ορίσετε το πρότυπο. Εάν
βρίσκεστε ήδη στην Ιαπωνία,
παρακαλούμε να σκεφτείτε πώς
αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για
εσάς καθώς προετοιμάζεστε για τους
Αγώνες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Κάθε
ΕΟΕ θα κληθεί να διορίσει έναν
Συντονιστή Ιατρό COVID-19. Αυτό
το άτομο θα είναι η βασική
επαφή σας για όλα τα θέματα
που σχετίζονται με τον COVID-19.
Θα είναι επίσης η επαφή για τη
ΔΟΕ, το Τόκιο 2020 και τις
ιαπωνικές υγειονομικές αρχές. Ο
Συντονιστής Ιατρός COVID-19 θα
είναι υπεύθυνος για να
διασφαλίσει ότι κατανοείτε και
ακολουθείτε αυτό το Playbook,
και ο ίδιος θα λάβει τις δικές του
λεπτομερείς, κατευθυντήριες
γραμμές που σχετίζονται με το
ρόλο του.

*Αυτό το Playbook θα ενημερωθεί όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις. Η επόμενη έκδοση θα δημοσιευθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2021
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ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ
Το ταξίδι σας δεν ξεκινά από το
αεροδρόμιο. Ξεκινώντας από τώρα,
βεβαιωθείτε ότι αφιερώνετε χρόνο για
να διαβάσετε και να κατανοήσετε την
τελευταία έκδοση του Playbook
λεπτομερώς όταν το λάβετε.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις,
επικοινωνήστε με την ΕΟΕ ή τον
Συντονιστή Ιατρό για τον COVID-19
εγκαίρως πριν από τους Αγώνες. Οι
κανόνες σε αυτό το Playbook ισχύουν
για 14 ημέρες πριν από το ταξίδι σας.
Είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε τη
σωστή νοοτροπία σε αυτή την περίοδο.

Θα σας ζητηθεί να έχετε ιατρική
περίθαλψη και ασφάλιση
επαναπατρισμού που να καλύπτει
ολόκληρη την περίοδο της διαμονής
σας στην Ιαπωνία.
Για τους αθλητές και τους
αξιωματούχους της ομάδας, το Τόκιο
2020 θα παρέχει αυτή την ασφάλιση,
μόνο για την περίοδο μεταξύ των
ημερομηνιών από το άνοιγμα του
Ολυμπιακού Χωριού και του
κλεισίματός του. Αυτή η ασφάλιση
καλύπτει μόνο τα έξοδα που
πραγματοποιούνται στην Ιαπωνία.

Εάν συμμετέχετε σε καμπ
προετοιμασίας πριν από τους Αγώνες
στην Ιαπωνία:
– Διαβάστε και κατανοήστε το
Εγχειρίδιο Υποδοχής της Πόλης, το
οποίο θα περιγράφει περαιτέρω τοπικά
μέτρα
– Η ΕΟΕ πρέπει να επιβεβαιώσει με τη
σύμφωνη γνώμη της για αυτά τα μέτρα
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την
αναχώρηση
– Γενικά το πεδίο των δραστηριοτήτων
περιορίζεται σε καταλύματα και
εγκαταστάσεις, και οι δημόσιες
συγκοινωνίες δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εκτός εάν δοθεί
άδεια χρήσης.

10

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε την κάρτα προ Διαπίστευσης (Pre-Valid Card (PVC), η οποία θα
επικυρωθεί σε Ολυμπιακή Ταυτότητα και Κάρτα Διαπίστευσης (OIAC).
Διαφορετικά, μπορεί να χρειαστείτε βίζα για να μπείτε στην Ιαπωνία.
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1. Όλες τις
προγραμματισμένες
δραστηριότητές σας

4. Πού θα
διαμείνετε

Δημιουργήστε ένα
πρόγραμμα
δραστηριοτήτων για τις
πρώτες 14 ημέρες της
διαμονής σας στην
Ιαπωνία, το οποίο θα
πρέπει να μοιραστείτε
με τις ιαπωνικές αρχές.
Θα πρέπει να
περιλαμβάνει:

2. Πού θα ταξιδέψετε:
περιορίζεται σε
Επίσημους Χώρους
Αγώνων, τη διαμονή σας
και σε περιορισμένες
πρόσθετες τοποθεσίες –
όπως ορίζεται από τη
«Λίστα Προορισμών και
Κίνησης».

3. Πώς θα
ταξιδέψετε
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ΕΛΕΓΧΟΣ

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα test COVID-19 και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την αεροπορική
εταιρεία σας, για οποιεσδήποτε χώρες διέλευσης και για την είσοδο στην Ιαπωνία.

Δείτε τις ιαπωνικές κυβερνητικές συμβουλές εδώ:

https://www.mofa.go.jp/p_pd/ipr/page7e_900126.html

Κατεβάστε, εγκαταστήστε και εγγραφείτε στην εφαρμογή COCOA
υγεία

και στις εφαρμογές /apps που αφορούν την

Παρακολουθήστε την υγεία σας καθημερινά για τις 14 ημέρες πριν ταξιδέψετε στην Ιαπωνία

Μετρήστε και καταγράψτε τη θερμοκρασία σας
καθημερινά.

Παρακολουθήστε προληπτικά την προσωπική σας υγεία κάθε μέρα (για παράδειγμα, τη θερμοκρασία του σώματος και
οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα COVID-19). Αναφέρετε τα αποτελέσματα στην εφαρμογή αναφοράς εύρυθμης
λειτουργίας. Οι πληροφορίες αυτές θα κοινοποιηθούν στις ιαπωνικές υγειονομικές αρχές, Tokyo 2020 και τον
Συντονιστή Ιατρό COVID-19, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς αναφορικά με την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
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ΕΛΕΓΧΟΣ

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε συμπτώματα του COVID-19 στις 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση:
Μην ταξιδεύετε στην Ιαπωνία
Ενημερώστε τον Συντονιστή Ιατρό COVID-19, ο οποίος θα σας εξηγήσει τα επόμενα βήματα.

Δείτε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για τα συμπτώματα του
COVID-19: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3

Κάντε τεστ εγκεκριμένο από την Κυβέρνηση της Ιαπωνίας https://www.mofa.go.jp/p_pd/ipr/page7e_900126.html εντός 72 ωρών πριν από
την πτήση σας προς Ιαπωνία (την πρώτη πτήση εάν έχετε ενδιάμεση πτήση)
Επί του παρόντος, οι εγκεκριμένοι τύποι τεστ (σάλιο ή μάκτρο μύτης ή λαιμού)
είναι τα PCR , (LAMP) και αντιγόνο (CLEIA)

Εξετάζονται επίσης μέτρα για τη διασφάλιση της γνησιότητας των
πιστοποιητικών

Εάν το τεστ COVID-19 είναι αρνητικό:
Να έχετε το πιστοποιητικό του αρνητικού τεστ COVID-19

Να είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ σας στις ιαπωνικές αρχές
μετανάστευσης όταν φτάσετε στην Ιαπωνία. Μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε το αρνητικό
αποτέλεσμα του τεστ σας μέσω της εφαρμογής αναφοράς υγείας

Εάν το τεστ COVID-19 είναι θετικό:
Ξεκινήστε αμέσως την αυτοαπομόνωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες
Ενημερώστε τον Συντονιστή Ιατρό COVID-19, ο οποίος θα καταγράψει τα συμπτώματά σας, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τις στενές επαφές σας και θα
ενημερώσει τους διοργανωτές και θα συμφωνήσουν για τα επόμενα βήματα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
Διατηρήστε τη φυσική
επαφή σας με άλλα
άτομα στο ελάχιστο κατά
τη διάρκεια των 14
ημερών πριν ταξιδέψετε
στην Ιαπωνία

Ετοιμάστε μια λίστα με
όλα τα άτομα που
περιμένετε να έχουν
στενή επαφή μαζί σας
κατά τη διάρκεια του
χρόνου παραμονής σας
στην Ιαπωνία.
Για παράδειγμα:
ο συγκάτοικός σας,
ο προπονητής σας,
ο φυσιοθεραπευτής,
τα άμεσα μέλη της
ομάδας σας.

Ο κατάλογος θα
υποβληθεί και θα
επικυρωθεί από τον
Συντονιστή Ιατρό COVID19, ο οποίος θα τον
χρησιμοποιήσει για να
βοηθήσει με την
ιχνηλάτηση επαφών, εάν
χρειαστεί
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ΥΓΙΕΙΝΗ
Ακολουθήστε την ορθή πρακτική υγιεινής ,
συμπεριλαμβανομένου του πλυσίματος των χεριών σας
τακτικά ή χρησιμοποιώντας απολυμαντικό χεριών, και
φορώντας μάσκα προσώπου.

• Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις μάσκες σας μόλις γίνουν υγρές και να τις πλένετε μία φορά την
ημέρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες μάσκες από το συνηθισμένο σε ζεστό και υγρό
καιρό

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση σε αρκετές μάσκες
προσώπου για να διαρκέσουν σε όλη τη διάρκεια της
διαμονής σας στην Ιαπωνία. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για
τη δική του προμήθεια.

Ακολουθήστε τις συστάσεις του ΠΟΥ για τη χρήση μάσκας

Εάν χρησιμοποιείτε υφασμάτινες μάσκες, βεβαιωθείτε ότι
μπορούν να πλένονται σε υψηλές θερμοκρασίες τακτικά, με
τουλάχιστον δύο, αλλά ιδανικά τρία στρώματα:

Ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή και την πιστοποίηση
υγείας του προϊόντος

• – Εσωτερικό στρώμα απορροφητικού υλικού, όπως βαμβάκι
• – Μεσαίο στρώμα μη υφασμένου υλικού, όπως πολυπροπυλένιο
• – Εξωτερικό στρώμα μη απορροφητικού υλικού, όπως μείγμα πολυεστέρα ή πολυεστέρα.

• Παρακαλούμε επίσης να γνωρίζετε τις κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα
μάσκας προσώπου. Δείτε τις οδηγίες του ΠΟΥ σχετικά με τη φθορά μιας μάσκας:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-howto-use-masks
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ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Κατά την άφιξή σας,
πρέπει να τηρείτε τα
ακόλουθα
πρωτόκολλα στο
αεροδρόμιο και για
το ταξίδι σας.

Η φυσική αποστασιοποίηση
και τα καλά μέτρα υγιεινής
πρέπει να ακολουθούνται
καθ' όλη τη διάρκεια του
χρόνου παραμονής σας στην
Ιαπωνία. Ισχύουν επίσης
πρόσθετοι κανόνες για τις
πρώτες 14 ημέρες της
επίσκεψής σας.

Έχετε την κάρτα προ
Διαπίστευσης (PVC) έτοιμη
προς επικύρωση σε
Ολυμπιακή Κάρτα
Διαπίστευσης (OIAC) , η
οποία θα απαιτείται για την
είσοδο στην Ιαπωνία.
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ΕΛΕΓΧΟΣ

Να είστε έτοιμοι να δείξετε στις
μεταναστευτικές αρχές:

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

• Τις κάρτες Διαπίστευσής σας (PVC, OIAC) μαζί με το διαβατήριό σας ή άλλο
ταξιδιωτικό έγγραφο που σχετίζεται με την PVC / visa σας
• Αποδεικτικά στοιχεία του αρνητικού τεστ COVID-19 που πραγματοποιήθηκε
εντός 72 ωρών από την αναχώρησή σας

Να είστε έτοιμοι να κάνετε τεστ COVID-19
όταν φτάσετε στην Ιαπωνία

• Ανάλογα με τη χώρα από την οποία ταξιδέψατε και από το πού βρίσκεστε τις
τελευταίες 14 ημέρες, το τεστ αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στο
αεροδρόμιο.
• Αν όχι, θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Χωριό ή στο καμπ προετοιμασίας.

Εάν το αποτέλεσμα του τεστ σας
επιβεβαιωθεί ως θετικό, πρέπει να
απομονωθείτε, σύμφωνα με τις οδηγίες των
ιαπωνικών υγειονομικών αρχών, σε
εγκεκριμένη από την κυβέρνηση εγκατάσταση
απομόνωσης

• Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε συμπτώματα COVID-19
• Ενημερώστε αμέσως τον Συντονιστή Ιατρό COVID-19 για να επικοινωνήσει με
το Τόκιο 2020 ή με τις αρχές της πόλης υποδοχής του καμπ προετοιμασίας,
ανάλογα με την περίπτωση.

18

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
Μην σταματήσετε για να επισκεφθείτε καταστήματα ή
υπηρεσίες, εκτός από τον χώρο Επικύρωσης Διαπίστευσης (εάν
έχετε PVC)

Ακολουθήστε τις οδηγίες της ΕΟΕ σχετικά με τη διαμονή σας στο
Ολυμπιακό Χωριό. Θα προγραμματιστεί σύμφωνα με την
πολιτική «Περίοδος Διαμονής» και θα ελαχιστοποιήσει την
επαφή με άλλες ομάδες

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Τόκιο 2020 και
της ΕΟΕ και κινηθείτε το συντομότερο
δυνατό μέσω του αεροδρομίου.

Χρησιμοποιήστε τις ειδικές λωρίδες αγώνων που παρέχονται
στα επίσημα αεροδρόμια για να ελαχιστοποιήσετε την επαφή με
άλλους.
Διατηρήστε την απόστασή σας από τους άλλους επιβάτες,
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις θέσεων, όπως το να αφήνετε κενές
θέσεις ανάμεσα σε εσάς και τους άλλους

Χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά οχήματα των Αγώνων- μην
χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπορείτε να
ταξιδέψετε αεροπορικώς και σιδηροδρομικώς για να ταξιδέψετε
από και προς το Training Camp πριν από τους Αγώνες, εάν δεν
υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές.

Εάν χρησιμοποιείτε ιδιωτικό όχημα που δεν αποτελεί μέρος του
επίσημου στόλου των Αγώνων, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε
τους κανόνες στο Playbook
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Εάν συμμετέχετε σε πρόγραμμα ανταλλαγής/
φιλοξενίας αθλητών μεταξύ πόλεων μετά τους
Αγώνες, ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δόθηκαν
από τις αρμόδιες αρχές

ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
Η διάρκεια της διαμονής σας στην Ιαπωνία
έχει ελαχιστοποιηθεί ώστε να σε μειωθούν
οι κίνδυνοι μόλυνσης και να διασφαλιστούν
ασφαλείς και επιτυχημένοι Αγώνες. Θα
πρέπει να συνεχίσετε να ακολουθείτε το
Playbook - συμπεριλαμβανομένων των
κανόνων υγιεινής και αποστασιοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια της αναχώρησής σας
και μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της ΕΟΕ σχετικά με
την αναχώρησή σας από το Ολυμπιακό
Χωριό, η οποία θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί το αργότερο 48 ώρες
μετά την τελευταίο αγώνισμα του
Αθλήματός σας, σύμφωνα με την πολιτική
της Περιόδου Διαμονής.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα τελευταία απαιτούμενα
εισόδου για τη χώρα προορισμού σας, καθώς και για
οποιεσδήποτε χώρες θα περάσετε κατά τη μεταφορά

Να είστε έτοιμοι να κάνετε ένα τελικό τεστ COVID-19
πριν από την αναχώρηση, το οποίο μπορεί να
χρειαστεί για διεθνή ταξίδια

Μεταφερθείτε στο αεροδρόμιο χρησιμοποιώντας
τα ειδικά οχήματα των Αγώνων

Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, ακολουθήστε
τους τοπικούς κανονισμούς του COVID-19
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ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
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Η ΔΟΕ ζητεί να εμβολιαστούν οι Ολυμπιακές ομάδες δεδομένου του ρόλου τους ως πρεσβευτών των ΕΟΕ τους
και του ρόλου του αθλητισμού «να προωθήσει τον
ασφαλή αθλητισμό ως συμβολή στην υγεία και την
ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων» - όπως
αναφέρθηκε πρόσφατα σε ψήφισμα του ΟΗΕ, το οποίο
εγκρίθηκε ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το
παρόν ψήφισμα υπογράμμισε επίσης τη σημασία των
Ολυμπιακών Αγώνων.

Τα εμβόλια είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που διατίθενται στην
εργαλειοθήκη, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται την κατάλληλη
στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο. Η ΔΟΕ εξακολουθεί να
υποστηρίζει σθεναρά την προτεραιότητα του εμβολιασμού των
ευάλωτων ομάδων, νοσηλευτών, ιατρών και όλων όσων διατηρούν
τις κοινωνίες μας ασφαλείς.

Ως εκ τούτου, η ΔΟΕ θα συνεργαστεί με τις ΕΟΕ για να
ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους αθλητές και συνοδούς
να εμβολιαστούν στις χώρες προέλευσης τους, σύμφωνα
με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές ανοσοποίησης,
πριν μεταβούν στην Ιαπωνία. Αυτό θα συμβάλει στο
ασφαλές περιβάλλον των Αγώνων, αλλά και από
σεβασμό προς τον Ιαπωνικό λαό, ο οποίος θα πρέπει να
είναι βέβαιος ότι γίνονται τα πάντα για να
προστατευθούν όχι μόνο οι συμμετέχοντες, αλλά και ο
ίδιος ο Ιαπωνικός λαός.
Κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων με τις ΕΟΕ, η ΔΟΕ
ενημερώθηκε ότι ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις έχουν
ήδη λάβει θετικές αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό ή
βρίσκονται σε διαβούλευση με τις ΕΟΕ τους.
Προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης
εμβολιασμού για τις 206 ΕΟΕ, η ΔΟΕ απέστειλε επιστολή
στις ΕΟΕ ζητώντας τους να συνεργαστούν ενεργά με τις
αντίστοιχες κυβερνήσεις τους για το θέμα αυτό και να
υποβάλουν έκθεση στη ΔΟΕ στις αρχές Φεβρουαρίου του
2021.

Παρακαλώ σημειώστε: Δεν θα σας ζητηθεί να έχετε
κάνει εμβόλιο για να συμμετάσχετε στους Αγώνες.
Όλοι οι κανόνες που περιγράφονται σε αυτό το
Playbook θα ισχύουν, ανεξάρτητα από το αν έχετε
κάνει εμβόλιο ή όχι
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Παρά τη φροντίδα που λαμβάνετε, σας επιστούμε την προσοχή ότι οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις ενδέχεται να μην εξαλειφθούν πλήρως
και ότι συμφωνείτε να συμμετάσχετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες με δική σας ευθύνη. Πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι αναλογικά
για τον μετριασμό των προαναφερθέντων κινδύνων και επιπτώσεων και βασιζόμαστε πλήρως στην υποστήριξή σας για να
συμμορφωθούμε με αυτά.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ΕΟΕ σας θα σας επιστήσει την προσοχή για ορισμένες
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μέτρα, ιδίως ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες του Playbook αποτελεί προϋπόθεση που πρέπει να
τηρηθεί για να ισχύει η διαπίστευσή σας και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέτρα αυτά ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν την
επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία.
Με βάση τα παραπάνω, σας ζητούμε να εξασφαλίσετε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και έχετε κατανοήσει το περιεχόμενο αυτού του
Playbook (συμπεριλαμβανομένων τυχόν περαιτέρω ενημερώσεων) και να συμμορφωθείτε με τους κανόνες που περιέχονται σε αυτό,
καθώς και με τυχόν περαιτέρω οδηγίες που ενδέχεται να εκδοθούν από τις ιαπωνικές αρχές, εμάς ή τον οργανισμό σας. Η συμμόρφωσή
σας με αυτούς τους κανόνες και τις οδηγίες είναι το κλειδί για την επιτυχή επίτευξη του κοινού μας στόχου, να διασφαλίσουμε ότι η
υγεία όλων των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες προστατεύεται και οι Αγώνες διεξάγονται με ασφάλεια.
Η μη τήρηση των κανόνων που περιέχονται σε αυτό το Playbook μπορεί να σας εκθέσει σε συνέπειες που μπορεί να επηρεάσουν τη
συμμετοχή σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την πρόσβασή σας σε χώρους Αγώνων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη συμμετοχή σας
στους Αγώνες. Οι επανειλημμένες ή σοβαρές παραλείψεις συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες ενδέχεται να οδηγήσουν στην
ανάκληση της διαπίστευσης και του δικαιώματός σας να συμμετάσχετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένα από τα μέτρα που περιγράφονται στο Playbook σχετίζονται με την είσοδο και την αναχώρηση από
την Ιαπωνία, τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία των ιαπωνικών αρχών. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των μέτρων, ενδέχεται
να υπάρξουν συνέπειες που μπορεί να σας επιβληθούν, όπως η υπαγωγή σας σε καραντίνα για 14 ημέρες, ή σε διαδικασίες
ανάκλησης της άδειας διαμονής σας στην Ιαπωνία.
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Για πληροφορίες και περαιτέρω ενημέρωση σας παραθέτουμε τα
στοιχεία επικοινωνίας με τον Συντονιστή Ιατρό της ΕΟΕ
Γεώργιος Μαρίνος
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Τηλ: 6945490530

Email: marinosgiorgos@hotmail.com
Τμήμα Προετοιμασίας Αγώνων και Διεθνών Σχέσεων
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