Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

4 Μαΐου, 2020
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΠΠΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19
Το παρόν Πρωτόκολλο εκδόθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) τη Δευτέρα
4.5.2020, σε συνέχεια της απόφασης της Πολιτείας για άρση του μέτρου απαγόρευσης της
ατομικής άθλησης σε ανοιχτούς χώρους και με εφαρμογή από 5 Μαΐου 2020.
1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΠΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πρόσβαση στις ιππικές εγκαταστάσεις έχουν αποκλειστικά και ελεγχόμενα οι εργαζόμενοι σε
αυτές, οι αθλητές και ιδιοκτήτες αλόγων, οι προπονητές αλόγων, ιππίατροι, πεταλωτές και
λοιπό προσωπικό παροχής υπηρεσιών, καθώς και προμηθευτές υλικών άμεσης ανάγκης για τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων και φροντίδα των αλόγων (εφεξής «Επιτρεπόμενα Άτομα» ή
«ΕΑ»).
2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΙΠΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ΕΑ που θα εξασφαλίζει
ελάχιστη πυκνότητα 1 άτομο ανά 30τ.μ. στους κοινόχρηστους ανοικτούς χώρους και 1 ζεύγος
ιππέα/ίππου ανά 50τ.μ. μέτρα στους αγωνιστικούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται ο
συνωστισμός.
Η πρόσβαση των ΕΑ γίνεται κατόπιν συνεννόησης με ορισμένο Υπεύθυνο Ιππικής
Εγκατάστασης (εφεξής «ΥΙΕ» … βλ. Κεφάλαιο 8 κατωτέρω), μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:
2.1 για την εγκατάσταση τηρείται από τον ΥΙΕ έγγραφο ή ηλεκτρονικό πρόγραμμα πρόσβασης
σε αυτή
2.2 ο ΥΙΕ ορίζει ημερολόγιο και ωράριο άθλησης σύμφωνα με τα άνω ελάχιστα όρια
πυκνότητας, το οποίο θα βρίσκεται στην είσοδο της εγκατάστασης και συστήνεται να
αναρτάται στην ιστοσελίδα του σωματείου.
2.3 το ΕΑ αποστέλλει SMS αίτησης πρόσβασης στον ΥΙΕ
Ημ/νία επίσκεψης (ηη/μμ)_κενό_ώρα άθλησης (ωω/λλ)_κενό_Αρ. αλόγων
(αριθμός)_κενό_Ονοματεπώνυμο_κενό_Απαραίτητοι Συνοδοί (όνομα-αριθμός)
2.4 ο ΥΙΕ εγκρίνει την πρόσβαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποστέλλει sms επιβεβαίωσης
και ενημερώνει το πρόγραμμα
2.5 το ΕΑ προσέρχεται υποχρεωτικά 15’ πριν από την εγκεκριμένη ώρα άθλησης και αποχωρεί
υποχρεωτικά 15’ μετά τη λήξη της
2.6 εφόσον το ΕΑ προσέρχεται για άθληση, θα πρέπει να φέρει ήδη την απαραίτητη αθλητική
ενδυμασία, δεδομένου ότι δεν λειτουργούν αποδυτήρια
2.7 η ανωτέρω επικοινωνία δύναται να γίνει και τηλεφωνικά
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3. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΙΠΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ορίζεται ένα (1) ελεγχόμενο σημείο εισόδου-εξόδου στην ιππική εγκατάσταση, όπου:
3.1 ελέγχεται η είσοδος-έξοδος ΕΑ ώστε να εξασφαλίζεται η άνω ελάχιστη πυκνότητα και ότι
το άτομο διαθέτει μια από τις άνω επιτρεπόμενες ιδιότητες για πρόσβαση στην
εγκατάσταση. Πέραν των αθλητών, όλοι οι υπόλοιποι φοράνε μάσκες. Τηρείται γενικά
απόσταση δύο μέτρων από κάθε άλλο άτομο και αποφεύγεται κάθε σωματική επαφή.
3.2 ο ΥΙΕ τηρεί και φυλάσσει ημερολόγιο/κατάλογο εισόδου των ΕΑ για ενδεχόμενη
ιχνηλάτηση με συμπλήρωση ερωτηματολογίου με το πρόσφατο ιστορικό τους (πιθανά
κρούσματα στο περιβάλλον τους, πρόσφατα ταξίδια, άλλα θέματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος κλπ).
3.3 ελέγχεται η θερμοκρασία σώματος κάθε ΕΑ που εισέρχεται στην εγκατάσταση με
θερμόμετρο απόστασης και απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με συμπτώματα.
3.4 διατίθεται αντισηπτικό για καθαρισμό χεριών/προσώπου των ΕΑ πριν την είσοδό τους
3.5 τοποθετούνται σε ευκρινή θέση οδηγίες διακίνησης ΕΑ και ασφαλείας εντός της
εγκατάστασης
4. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΙΠΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4.1 Τα γραφεία και οι χώροι εξυπηρέτησης της εγκατάστασης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
από τους υπεύθυνους αυτής, και απαγορεύεται η είσοδος των ΕΑ σε αυτούς τους χώρους.
4.2 Οι υπόλοιποι κλειστοί χώροι παραμονής ή αναμονής προσώπων (κυλικείο, αποδυτήρια,
κλειστές κερκίδες κλπ) παραμένουν σφραγισμένοι.
Εξαίρεση αποτελούν οι τουαλέτες, οι οποίες παραμένουν ανοικτές με επιτρεπόμενη χρήση
ενός (1) ΕΑ τη φορά, στις οποίες θα διατίθενται συνεχώς υγρό σαπούνι (αντισηψίας ει
δυνατόν), πετσέτες χειρός μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους
κάδους πλησίον των νιπτήρων), καθώς και αντισηπτικό υγρό για τα ΕΑ.
4.3 Λειτουργία ανοικτού κυλικείου απαγορεύεται αυστηρά μέχρι να επιτραπεί γενικά η χρήση
τέτοιων χώρων από την Πολιτεία.
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΙΠΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τα μέλη του μονίμου προσωπικού της εγκατάστασης εκπαιδεύονται από τον ΥΙΕ για:
5.1 τους κινδύνους που εγκυμονεί η πανδημία COVID-19 για την ατομική τους υγεία,
5.2 την ανάγκη διασφάλισης της υγείας τους και των υπόλοιπων ΕΑ,
5.3 εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου και τις συστάσεις προστασίας του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ - https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/,
5.4 τα μέτρα πρόληψης και καλές πρακτικές προστασίας από τον COVID-19,
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών :
α. να φορούν συνεχώς μάσκα προστασίας προσώπου και γάντια μιας χρήσης
β. να τηρούν πάντα και μεταξύ τους τις αποστάσεις ασφαλείας, τουλάχιστον δύο (2)
μέτρα,
γ. να πλένουν συχνά τα χέρια τους, μετά από κάθε εργασία και ειδικότερα πριν και μετά
κάθε επαφή με ΕΑ,
δ. να δένουν σφικτά και να απομακρύνουν άμεσα τις πλαστικές σακούλες των κάδων,
όταν γεμίζουν.
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ε. να φροντίζουν για τον τακτικό καθαρισμό και απολύμανση των αντικειμένων και
χώρων χρήσης από τα ΕΑ με χρήση χλωριούχου ή άλλου απολυμαντικού καθαριστικού,
και πιο συγκεκριμένα
- όλες τις επιφάνειες δάπεδα, πάγκους, χώρους υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες )
- όλες τις λείες επιφάνειες που χρησιμοποιούνται συχνά και ιδιαιτέρως από επισκέπτες
(π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, διακόπτες, βρύσες, κλπ.)
με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης
10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό), ή αλκοολούχο
αντισηπτικό.
στ: να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν οτιδήποτε παραδίδεται στην εγκατάσταση από
εξωτερικούς προμηθευτές (εξοπλισμός, τροφές, υλικά), κούριερ, ΕΑ κλπ.
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19
6.1

Σε περίπτωση υποψίας ή ασθένειας μονίμου προσωπικού ή ΕΑ στην ιππική
εγκατάσταση, ενημερώνεται άμεσα ο ΥΙΕ και ακολουθείται η εν ισχύ Οδηγία του ΕΟΔΥ
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-stospiti/.

Στην άνω περίπτωση υποψίας ασθένειας μόνιμου προσωπικού, αθλητή ή άλλον
επισκέπτη στον Όμιλο, η Διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης πρέπει άμεσα να
προβεί σε ανάλυση επικινδυνότητας, και σε συνεργασία με τον ασθενή, να
προσδιορίσει και ενημερώσει δεόντως όσους ήρθαν σε επαφή με αυτόν (π.χ. μέλη
οικογένειας, συνεργάτες, προμηθευτές, ιδιοκτήτες αλόγων, αθλητές) ώστε να
παρακολουθούν την υγεία τους από την ημέρα της τελευταίας επαφής και για 14
ημέρες.

6.2

7. ΕΠΑΦΕΣ και ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για COVID-19
➢ Πληροφορίες αναφορικά με τον κορωνοϊό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ εδώ
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
➢ Υπουργείο Υγείας «Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη από το νέο κοροναϊό»
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mhmetadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6652-odhgies-prostasias-apo-anapneystikh-loimwkshapo-to-neo-koronaio
➢ Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi

➢ Γραμμή 24ωρης λειτουργίας του ΕΟΔΥ για πληροφορίες
8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Υπεύθυνος Ιππικής Εγκατάστασης(ΥΙΕ):
Κινητό
E-mail:
Με εντολή ΔΣ / Νόμιμου Εκπροσώπου __ /__ /2020.
Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα:
Υπογραφή / Σφραγίδα:
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