
 

 FIEدر مسابقات  کنندگان شرکت کلیة برای 91کووید قوانین و پروتکل

 (91/9/9011ترجمة: عباسعلی فاریابی )

FIE  گیری همه بهداشتی پروتکل مسابقات برگزارکنندگانو COVID-19  اند وضع کرده کنندگان شرکت از بیشتر چه هر محافظت منظور بهرا .

 .داردنیاز  شما همبستگی و پشتیبانی همکاری، بهشدیدا  ها اعمال این دستورالعملو 

 91تست های کووید

 را خود PCR تست منفی نتیجة کنندگان شرکتکه  زمانی تا. شود می انجام PCR آزمایش یک کنندگان، شرکت ورود بدو در –

 قرنطینه بشوند. خود هتل های اتاق در باید ،(شود می ارسال ایمیل طریق از نتیجه) نکنند دریافت

 در ،77 تا 91 ساعت از اضافی، رپید )سریع( ساعت آزمایش 27 هر میزبان اقامت می کنند، کشور در روز 6 از بیش کسانی کهاز  –

 .نیست نیازی قرنطینه مورد .شود می گرفته کنندگان شرکت های هتل

 .شد خواهد داده اطالع مثبت باشد از طریق ایمیل کنندگانی که تست آنها شرکت به

 کنند را مطلع خود هتل در موجود PCR تست ایستگاه باید کنندگان شرکت میزبان، کشور ترک برای نیاز مورد PCR آزمایش برای –

 هر "91کووید میز" در و چاپ 91افسران بهداشت کووید توسط آزمایش نتیجة. بگذارند مالقات قرار خود عزیمت زمان به توجه با و

 .گیرد می قرار کنندگان شرکت اختیار در هتل

 ،"برگزارکنندگان مسابقات و ملی های فدراسیون الزم االجرا توسط 91کووید ریسک کاهش مینةزدر  FIE دستوالعمل های" بر عالوه

 :کنند اعمال دقیقاً را زیر قوانین موظفند کنندگان شرکت ةکلی

 .می باشد رسمی های هتل و رسمی نقل و وسایل حمل مسابقات، برگزاری محل دربرگیرندة حباب این. است ممنوع "حباب" ترک .9

 خودشان هتل به برگزاری محل از و برگزاری محل به خود هتل از حرکت به مجاز فقط مقامات و ی اعزامیها هیئت ورزشکاران، .7

 .هستند

 .است ممنوع دیگر هتل به هتل یک از رفت و آمد .3

 .است ممنوع هتل های اتاق در تجمع هرگونه .4

 .شود اعمال متری 7 فاصله باید رسمی جلسات ةکلی در .5

 .شود استفاده مسابقات رسمی نقل و حملسیستم  از باید تنها .6
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 .غذایی های وعده صرف و زمان بازی در جز به است، اجباری و مکان زمان هر در صورت ماسک از استفاده .2

 .شود باید رعایت زمان هر درهمیشه و  متر 7 اجتماعی ةفاصل .8

  نباید برقرار شود. فیزیکی تماس گونههیچ  .1

 مراهه افراد پزشکی، کادر وی، مربی ،دور حذفی یا پول از بعد شده حذف اعم از بازیکن) مسابقه بازی نداشته باشد در که شخصی هر .91

 .دنبرو هتل به کنند و ترکبالفاصله  91همراه با افسران بهداشت کووید را برگزاری محل باید( غیره و

 .نیست مجاز تماشاگر عنوان به محل برگزاری در ماندن .99

 .شود اجرا باید مسلح دست شمشیربازی با سالمتنها . است ممنوع بازی پایان از پس دادن دست .97

 .مجاز است تیم کاپیتان توسط شمشیربازی احترام و سالمیک  تنها. است ممنوع تیمی بازی پایان در و قبل دادن دست .93

 در) الخ 96، 37 ،64 ،978 های جدول در و باشند داشته قرار شمشیرباز خود متری 9.5 فاصله در باید پیست رویبازیکنان  مربیان .94

 .کنند استفاده شیلد صورت از( استراحت دقیقه 9 طول

 .است ممنوع مسابقه طول در زدن فریاد و کشیدن جیغ .95

 .کنند حفظ ی رامتر 7 ةفاصل باید اما هستند سکو روی نشستن به مجاز مسابقه برای آمادگی هنگام کنندگان شرکت .96

 .داشت نخواهد وجود اختتامیه و افتتاحیه مراسم .92

 هرگونه یا بوسیدن گفتن، تبریک گرفتن، آغوش در ،تجمع هیچ مدال، توزیع مراسم و بازی های تیمی ،بازی های انفرادی از بعد و قبل .98

 گرفتن ممنوع است. گروهی سلفی. مجاز نیست دیگر بدنی تماس

 تنبیهات

افسران و . است کنندگان شرکت سایر زندگی ةکنند تهدید بالقوه طور به 91کووید قوانین و پروتکل نقض هرگونه که است مهم امر این بر تاکید

 .دهند می گزارش "91کووید اعمال مقررات ةکمیت" به را 91کووید قوانین و ها پروتکل نقض هرگونه 91مسئولین مدیریت کووید

 :شود می مسابقه از حذف و منجر به سلب پذیرش فرد خاطیزیر  91کووید قوانین و پروتکل و عدم رعایت نقضموارد 

 حباب ترک –

 دیگر هتل به هتل یک از انتقال –

 غیررسمی نقل و حمل از استفاده –

 91کووید قوانین و پروتکل اطاعت از امتناع –

 قوانین مکرر نقض –

 اختالف و PCR های تست پرداخت هزینة) شدخواهد از شخص خاطی  FIE پشتیبانی سلب به منجر کووید قوانین و پروتکل های نقض سایر

 .(نفره یک و تخته دو های اتاق بین قیمت


