ULUSAL VE ULUSLARARASI TURNUVA DÜZENLEYECEK KULÜPLERİN ALMASI GEREKEN
COVID-19 ÖNLEMLERİ

Türkiye Tenis Federasyonu, tenise güvenli bir şekilde geri dönüşü desteklemek adına Covid-19'a
maruz kalma ve yayılma riskini en aza indirmek için izlenmesi gereken protokolleri derlemiştir.
Aşağıdaki bilgiler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, İç İşleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Uluslararası Tenis Federasyonu’nun Covid-19 ile ilgili yayınlamış olduğu genelgeler
ışığında ek ve tamamlayıcı önemler olarak ulusal ve uluslararası turnuva düzenleyecek kulüplerimizin
dikkatine sunulmuştur.
Söz konusu önlemler katılımcıların sağlığını ve güvenliğini en iyi şekilde korumak için turnuvalar
boyunca uyulması gereken minimum standartları belirtmektedir.
TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

Turnuva Başhakemi





Turnuva Başhakemi turnuva boyunca, rastlanması durumunda Covid-19 vakalarının
raporlanmasından sorumludur.
Genel hazırlık, kort içi ve kort dışında tarama işlemlerinin uygulanması ve turnuva süresince
resmi kurumlardan yapılacak olan Covid-19 açıklamaları (güncellemeleri) ve izlemeden
sorumlu olacaktır.
Turnuvada vaka görülmesi durumunda, Türkiye Tenis Federasyonu ve İl/İlçe Sağlık
Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilmelidir.

Yerel Kısıtlamalar:





Yerel mevzuatın gerektirdiği hallerde, halk sağlığı kurumları Covid-19 vakalarından haberdar
edilmelidir.
Uluslararası turnuvalar söz konusu olduğunda, katılımcılara bölgeye özgü seyahat tavsiyeleri
hakkında bilgi verilmelidir.
Ülkeye girmeden veya turnuvaya katılmadan önce sertifikalı negatif Covid-19 testi
istenmelidir.
Ev sahibi ülkeye varışta karantina gereklilikleri (eğer varsa) hakkında bilgi verilmelidir.

Katılımcılar:





Ellerinizi sık sık temizlenmeli. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanılmalıdır.
Turnuva alanında maske takılmalıdır.
Öksüren veya hapşıran kişilerle güvenli mesafeyi korunmalıdır.
Gözler, burun ve ağza dokunulmamalıdır.
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Öksürürken veya hapşırırken burun ve ağzı dirseğin iç kısmıyla veya bir mendille
kapatılmalıdır.
Covid-19 belirtileri (ateş, öksürük, halsizlik vb.) varsa derhal turnuva Başhakemine durumu
bildirilmelidir.

Konaklama:



Eğer mümkünse turnuva süresince turnuva yerine yakın, sadece turnuva katılımcıları için
ayrılmış bir otel ya da otelde bir bölümün katılımcılara özel ayrılmış olması gerekir.
Özel bir otel sağlanamazsa, en az sayıda turnuva oteli önerilir. Turnuva otellerinin genel
Covid-19 önlemlerine uygun, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarını sağladığından emin
olunmalıdır.

Ulaşım:








Araçlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Mümkünse sürücü bir paravan (perde)
ile yolculardan ayırmalıdır.
Ulaşım programı, katılımcılar tarafından sahada geçirilen zamanı en aza indirmek için maç
süreleri göz önünde bulundurularak koordine edilmelidir.
Tüm ulaşım rezervasyonları (eğer varsa) uzaktan yapılmalıdır (telefon veya çevrimiçi).
Park düzenlemeleri, fiziksel mesafeye izin vermeli ve katılımcılar ile seyirciler arasındaki
etkileşimden kaçınmalıdır.
Araçlara biniş noktalarında dezenfektan sağlanmalıdır. Araç içinde mutlaka maske ile seyahat
edilmelidir.
Turnuva katılımcılarına sağlanan ulaşım başka bir gruplar tarafından kullanılması önerilmez.
Turnuvada kullanılan araçlar periyodik olarak dezenfekte edilmelidir.

Turnuva Kayıt ve Ödemeler:



Tüm kayıtlar ve ödemeler mümkün olduğu kadar internet ya da telefonla uzaktan
yapılmalıdır.
Turnuva alanında nakit para alışverişi önerilmemektedir.

Turnuva Alanına Giriş:










Turnuva alanına giren herkes Covid-19 nedeniyle uygulanan prosedürlerinden haberdar
edilmelidir.
Prosedürleri gösteren panolar, başta turnuva giriş kapısı olmak üzere turnuva alanının en
görünür
yerlerine
okunaklı
şekilde
yerleştirilmelidir.
Resmi
örnekler
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ adresinde bulunmaktadır.
Turnuva alanına girişlerde ateş ölçümü yapılmalıdır.
Tüm katılımcılar maske takmaları için uyarılmalıdır.
Tüm giriş noktalarında el dezenfektanı yerleştirilmelidir.
Turnuva personeli / güvenliği, saha giriş ve çıkışı ve iç mekanlar da dahil olmak üzere,
termometre kullanımı, Covid-19 prosedürlerini uygulama ve Kişisel Koruyucu Donanımını
hakkında eğitimli olmalıdır.
Sadece görevli personelin turnuva alanında olmasına müsaade edilmektedir.
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Ateş ölçümü vb. zorunlu kontrollerden geçmeyen hiçbir ziyaretçi turnuva alanına
alınmamalıdır.
Temizlik personelleri sık sık denetlenmesi ve uygun şekilde ve uygun malzemelerle temizlik
yapıldığından emin olunmalıdır.

Kort İçinde:








Fiziksel mesafeye her zaman uyulmalıdır.
Kişisel hijyen önlemleri tüm katılımcılar tarafından alınmalıdır.
Turnuvanın çalışması için gereken minimum katılımcı sayısına izin verilmelidir.
Turnuva alanındaki katılımcılar tarafından kullanılan tüm alanları düzenli ve yeterince sık
dezenfekte edilmelidir.
Kort içindeki her türlü etkinlik sırasında katılımcılar arasında eşya değişimine izin
verilmemelidir.
Toplar sporcuya özel olmalı.
Eğer gerekirse topların üstüne hangi sporcuya ait olduğunu belirten işaret ya da harfler
konulabilir.

Kort Dışında:











Covid-19 risk faktörleri ve risk azaltma önlemleri hakkında tüm açıklamalar turnuva
öncesinde tamamlanmalıdır.
Turnuva sahasına girmeden önce olası Covid-19 vakalarını belirleme ve bir turnuva sırasında
Covid-19'a maruz kalmış olabilecek katılımcıları belirleme yöntemleri uygulanmalıdır.
Alandaki tüm önemli noktalarda, özellikle de tuvalete ve yüzeylere dokunulması muhtemel
alanlarda, fiziksel mesafe ve hijyen önlemlerine uyum için gerekli işaretler sağlanmalıdır.
Soyunma odalarında kullanılabilecek alan (oyuncular, görevliler ve top toplayıcılar dahil)
belirlenecek, böylece fiziksel mesafe her zaman korunabilecektir. Oyuncuların destek
personelleri soyunma odalarına alınmayacaktır.
Sporcuların ve turnuva görevlilerinin serbest zamanlarda şehrin kalabalık ve turistik yerlere
gitmesi önerilmemektedir.
Teslimat (dağıtım) yapan kişilerin erişim çevresinin dışında kalmaları ve sadece teslim edilen
ürünlerin bu çevreyi geçmesi mümkün olmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda teslimatlarına
(dağıtılacak şeylerin) dezenfekte edilmesine dikkat edilmelidir.
Tesis bünyesindeki tüm alanlarda (fuaye, oyuncu yemeği; oyuncu / takım salonu, turnuva
ofisleri), fiziksel mesafeye ve kişisel temizlik kurallarına daima uyulmalıdır.
Dopingle mücadele personeli, fiziksel mesafeye, hijyen önlemlerine ve günlük taramalara
uymalıdır.

Seyirciler:


Turnuvalara seyirci alınmayacaktır.
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Madalya Töreni:



Madalya töreni yapılmayacaktır.
Madalyalar Başhakem tarafından turnuva sonunda sporculara teslim edilecektir.

Havalandırma Sistemi:




Sık kullanılan iç mekânlarda yeterli havalandırmanın sağlanması gerekmektedir.
Klimanın kullanıldığı yerlerde, devridaim yerine temiz hava kaynağı kullanılacak şekilde
ayarlanmalı ve hava akışı bireylerden uzaklaştırılmalıdır.
Mümkün olan yerlerde ve hava koşullarına göre açık hava mekânları öncelikli olarak tercih
edilmelidir.

Restoran






Sadece önceden steril ortamlarda paketlenmiş yiyecekler ve ayrı ayrı kapatılmış içeceklerin
servis edilmesi önerilir.
Eğer varsa umumi içme suyu çeşmeleri devre dışı bırakılmalıdır.
Katılımcılar arasında yiyecek-içecek paylaşımına izin verilmemelidir.
Yemekhane olacaksa masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde
(tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır.
Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve
mümkünse turnuva süresince aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır.

Medya Mensupları:





Turnuva alanında sınırlı sayısı medya mensuplarına izin verilir (gazeteciler, TV kamera
operatörleri, canlı skor vb. dahil),
Medya sayısı, ilgili medya bölümlerindeki kullanılabilir alana göre sınırlandırılmalıdır, böylece
fiziksel mesafe her zaman korunabilir.
Tüm medya faaliyetleri fiziksel mesafe gereksinimlerini karşılamalı ve yeterince
havalandırılmış odalarda veya dışarıda gerçekleşmelidir.
Tüm medya mensupları fiziksel mesafe, hijyen ve tarama gerekliliklerine her zaman
uymalıdır.
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