
Οδηγίες για τους υπεύθυνους Covid 19 των σωματείων 

Εάν δεν έχει οριστεί ήδη υπεύθυνος Covid-19 θα πρέπει να οριστεί από το κάθε σωματείο στην 

γραμματεία της ΕΠΣ Ζακύνθου. 

Ο υπεύθυνος Covid-19 σωματείου, μπορεί να είναι ο ιατρός της ομάδας ή μέλος της διοίκησης ή όποιον 

άλλον ορίσει το Δ.Σ. 

Πρέπει να γνωρίζει το Τροποποιημένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου το οποίο 

είναι στο παρακάτω link https://gga.gov.gr/mitroo/278-covid/2981-covid19-sports με τίτλο 

«Διευκρινιστικές Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση στο σύνολο της 

Επικράτειας, υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

COVID 19 (01/11/2021) » όπου ανανεώνεται με το πέρας των αναγραφόμενων ημερομηνιών αλλά θα 

σας αποστέλλεται εξίσου και στο email που θα δηλώσει ο υπεύθυνος covid ή στο site της ΕΠΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο παρακάτω link https://epszakynthos.gr/ygeionomiko-prwtokollo/.  

Ο υπεύθυνος Covid-19 οφείλει να έχει σε κάθε αγώνα πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 

Ονομαστική Κατάσταση (υπάρχει επισυναπτόμενο έντυπο «Ονομαστική Κατάσταση») των 

συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών, προπονητή, εκπρόσωπο σωματείου, ιατρό ομάδας όπου τσεκάρετε 

στο αντίστοιχο κελί - Βεβαίωση Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης -  Rapid ή PCR -  Self test  όπου 

θα συνοδεύεται με το αντίστοιχο έγγραφο ή σε ηλεκτρονική μορφή στο κινητό, συνίσταται η έντυπη 

μορφή.  Τα παραπάνω παραδίδονται στον Παρατηρητή αγώνος για τον έλεγχο ταυτοποίησης τους. 

Όποιος, παρότι αναγράφεται στην Κατάσταση δεν προσκομίσει βεβαίωση εμβολιασμού, πιστοποιητικό 

νόσησης ,βεβαίωση εργαστηριακής εξέτασης Rapid ή PCR ή δεν έχει κάνει Self test, δεν του επιτρέπεται 

η είσοδος στο χώρο του γηπέδου και των αποδυτηρίων. 

Ο παρατηρητής αγώνος και ο διαιτητής αγώνος αναφέρουν στις παρατηρήσεις τους ότι διαπίστωσαν 

κατά τον έλεγχο και στη περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω, ενημερώνουν ανάλογα τα σωματεία 

ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα (αθλητής, αξιωματούχος  ομάδας). 

Στον έλεγχο υπόκεινται οι διαιτητές και ο γιατρός αγώνος. 

Επίσης, ο Υπεύθυνος Covid του σωματείου θα πρέπει να επιμελείται και να μας αποστέλλει μέσω του 

σωματείου τον Συγκεντρωτικό Πίνακα με τους εβδομαδιαίους προληπτικούς ελέγχους αθροιστικά 

(υπάρχει επισυναπτόμενο έντυπο «Συγκεντρωτικός Πίνακας»),το αργότερο κάθε Δευτέρα στο email της 

Ένωσης εάν υπάρχει δυνατότητα να σκαναριστεί το συγκεκριμένο έγγραφο σε διαφορετική περίπτωση 

θα πρέπει να προσκομίζεται μία φωτοτυπία του στην γραμματεία της ΕΠΣ Ζακύνθου. 
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