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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

SARS-CoV-2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ COVID-19. 

--- 

Οι οδηγίες που ακολουθούν εκδόθηκαν από την ΕΛΙΤ προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μετάδοση της 
νόσου στους εμπλεκομένους στις διαδικασίες των διαγωνισμών, στους συμμετέχοντες εκτροφείς καθώς και για 
τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα, βάσει των μέχρι σήμερα προβλεπόμενων από την 
ελληνική πολιτεία και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Οι διαγωνισμοί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΙΤ του έτους 2020 είναι 
κλειστοί χωρίς τη συμμετοχή στο χώρο των διαγωνιζόμενων και χωρίς κοινό. 
Όσο διαρκεί η πανδημία πέραν των προβλεπόμενων από την ελληνική πολιτεία και τις αρμόδιες υγειονομικές 
αρχές, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση έκθεσης, απονομών ή παραμονή κοινού ενός του χώρου του 
διαγωνισμούς για λόγους ασφαλείας.  

Εντός του χώρου του διαγωνισμού επιτρέπεται να παραβρίσκονται μόνο οι εμπλεκόμενοι (κριτές, ΟΕΔΕ, 
ομάδες εργασίας και το Δ.Σ.) και μόνο όταν και για όσο έχουν συγκεκριμένη εργασία. 
 

1. Ορισμός Συντονιστή διαχείρισης COVID-19 
 

Πριν την έναρξη κάθε διαγωνισμού, ορίζεται από το Δ.Σ. σε συνεργασία με την ΟΕΔΕ ένας συντονιστής 
διαχείρισης COVID-19 του διαγωνισμού καθώς και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι μεριμνούν: 

 για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού κατά τους 
διαγωνισμούς 

 για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών 

 για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την 
ενημέρωση των εμπλεκομένων στους διαγωνισμούς και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου κατά 
τους διαγωνισμούς. 
 

2. Ορισμοί «πιθανού κρούσματος COVID-19» και «επαφών» κρούσματος COVID-19 
 

Κλινικά κριτήρια  
Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα [1]:  

 βήχας  

 πυρετός  

 δύσπνοια  

 αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας  

 επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, 
έμετο και διάρροια.  

Επιδημιολογικά κριτήρια  
στενή επαφή [2]:  

 με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων 
 

Διαχείριση πιθανού  κρούσματος  
 Εάν ένας εκ των εμπλεκομένων στους διαγωνισμούς εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με 

λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του διαγωνισμού, οφείλει να παραμένει στο σπίτι και να ειδοποιεί 
τον ορισμένο συντονιστή COVID-19 και τις υγειονομικές αρχές.  
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 Εάν ένας εκ των εμπλεκομένων στους διαγωνισμούς εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
COVID19 εντός του χώρου του διαγωνισμού ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:  

o Ενημερώνει τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, αποχωρεί από τον χώρο του διαγωνισμού και 
παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλεί το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο 
υγειονομικό σχηματισμό.  

o Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για περεταίρω οδηγίες.  
o Μετά την αποχώρηση του ατόμου αυτού από τον χώρο του διαγωνισμού, ακολουθείται 

επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε πάντα 
με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

o Το Δ.Σ. σε συνεργασία με την ΕΟΔΕ συμβουλεύεται ειδικό, αξιολογεί την κατάσταση και 
αποφασίζει για την ακύρωση του διαγωνισμού ή τη συνέχισή του με γνώμονα την ασφάλεια των 
εμπλεκομένων και της κοινότητας. 

 
3. Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών 

 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του διαγωνισμού σε άτομο που έχει εμφανή 
συμπτώματα της νόσου ο ίδιος ή οικείος του ή είναι γνωστό ότι έχουν μολυνθεί με COVID-19 ή έχουν έρθει σε 
επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ο αριθμός των ατόμων  που παραμένουν στο χώρο του 
διαγωνισμού δε θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια που ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες της πολιτείας. 
 
ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 
Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους τους εμπλεκόμενους στους διαγωνισμούς, ανεξάρτητα από την 
ηλικία και τη φυσική τους κατάσταση. Η μάσκα πρέπει φοριέται ανά πάσα στιγμή, τόσο κατά την διαδικασία 
όπου οι εκτροφείς παραδίδουν ή παραλαμβάνουν τα καναρίνια όσο και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 
Μάσκα φορούν και οι εκτροφείς και οι συνοδοί αυτών κατά την παράδοση και παραλαβή των καναρινιών.  
 
ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ 
Συστήνεται η χρήση γαντιών μιας χρήσης από τους εμπλεκόμενους στο διαγωνισμό εντός του χώρου αυτού, 
ιδίως κατά την ώρα παράδοσης και παραλαβής των καναρινιών και κατά την ώρα φροντίδας των καναρινιών.  Το 
Δ.Σ. φροντίζει για τη συνεχή διάθεση των απαραίτητων υλικών. 
 
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 
Η χρήση απολυμαντικών χεριών είναι υποχρεωτική κάθε φορά κατά την είσοδο και κατά την αποχώρηση από 
τον χώρο του διαγωνισμού. Οι επιφάνειες στο χώρο της γραμματείας και του κριτή απολυμαίνονται καθημερινά. 
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει για καθημερινή απολύμανση των χώρων υγιεινής και τη διάθεση 
χειροπετσετών μιας χρήσης και σαπουνιού χεριών. Το Δ.Σ. φροντίζει για τη συνεχή διάθεση των απαραίτητων 
υλικών.  
 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
Κάθε εμπλεκόμενος στο διαγωνισμό υποβάλλεται υποχρεωτικά σε θερμομέτρηση πριν την είσοδο στο χώρο και 
εάν έχει θερμοκρασία σώματος μεγαλύτερη από 37,0⁰C δεν του επιτρέπεται η είσοδος και του συστήνεται να 
επισκεφθεί ένα κοντινό ιατρικό κέντρο. 
 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πρέπει να διατηρείτε μόνιμα απόσταση ασφαλείας 1,5 μέτρων μεταξύ ατόμων τόσο κατά την παράδοση και 
παραλαβή των καναρινιών όσο και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, εντός ή εκτός του χώρου και σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται οι συνωστισμοί. 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ 
Εφόσον ο χώρος και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, οι εκτροφείς δεν εισέρχονται στο χώρο του 
διαγωνισμού και παραδίδουν ή παραλαμβάνουν τα καναρίνια στην είσοδο του χώρου. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να φορούν μάσκα και να τηρείται η απόσταση των 1,5μ μεταξύ των ατόμων, τόσο εντός όσο και εκτός του 
χώρου. 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κατά τη διαδικασία παράδοσης των καναρινιών στο χώρο του διαγωνισμού οι εκτροφείς οφείλουν να έχουν από 
πριν συμπληρώσει την αίτηση δήλωσης συμμετοχής τους (αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΤ) και δεν θα τους 
επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο για συμπλήρωση. Δεν επιτρέπεται η είσοδο στο χώρο του διαγωνισμού μη 
εμπλεκομένων ατόμων. 
 
Γενικά υπάρχει αυστηρή σύσταση για τα εξής: 

 Τακτικό Πλύσιμο χεριών με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 
 Κάλυψη στόματος και μύτης με ιατρική μάσκα, μαντήλι κ.λπ. σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος. 
 Αποφυγή στενής επαφής, χειραψιών και διατήρηση αποστάσεων 
 Τακτικός αερισμός κλειστών χώρων με καθαρό αέρα 
 
 
Παρακαλούμε να τηρούνται πιστά οι ανωτέρω οδηγίες καθώς και οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών για το 
κάλο και την ασφάλεια όλων. 
 

Αθήνα, Οκτώβριος 2020 

Εκ του Δ.Σ. της ΕΛΙΤ 


