
 
 

TÜRKİYE 

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK FEDERASYONU 

Müsabakalarda Uyulacak Covid-19 Sağlık Tedbirleri 
 

1. KATILIMCILAR 

 

  Katılımcılar, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandığı üzere, son 14 gün içerisinde herhangi bir 

COVID-19 belirtisi göstermemelidir. 

 Daha önce COVID-19 tanısı konup rahatsızlığı atlatan kişiler, müsabakalara katılmak için yetkili bir 

sağlık kuruluşundan hastalığın geçtiğine dair bir rapor almalı ya da HES kodu ile bu durumu 

göstermelidir. 

 Kişiler müsabaka alanına girmeden önce ve sonra el yıkama, ekipman temizleme ve dezenfekte 

ürünlerini yoğun bir şekilde kullanma gibi hijyen uygulamalarını gerçekleştirmeli ve yerel sağlık 

yetkililerinin ek rehberlerini takip etmelidir. 

 Tüm katılımcılar kendi maskelerini taşıyıp, yerel otoriteler ve müsabaka organizatörü tarafından 

tavsiye edildiği gibi kullanacaklardır. Müsabık olmayan herkes maske takmak zorundadır. 

 Katılımcılar arasında temas veya el sıkışma olmayacaktır. Sosyal mesafe kuralları gözetilmelidir. 

 Hapşırırken veya öksürürken ağız ve burun dirsek içi veya kağıt peçete ile kapatılmalıdır. 

 Kullanılan kağıt peçeteler hemen yok edilmeli ve eller yıkanmalıdır. 

 Ortak alanlarda, korunma önlemleri sık uygulanmalıdır.  

 Malzeme paylaşımı yapılmayacaktır. 

 Hakemler eldiven ve maske takmalıdır. 

 

2. HAKEMLER, ANTRENÖRLER VE GÖREVLİLER 

 

 Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine 

uyulacaktır. 

 Organizasyona son 14 gün COVID-19 belirtisi göstermeyen bireylerin katılımına izin verildiğinden 

veya müsabaka da çalışmasına izin verildiğinden emin olunmalı, ve COVID-19 tanısı konup rahatsızlığı 

atlatan kişilerin, organizasyona katılmak için yetkili bir sağlık kuruluşundan hastalığın geçtiğine dair bir 

rapor almalı ya da HES kodu ile bu durumu göstermelidir. 

 Tribünlerde görevliler dışında kesinlikle seyirci alınmayacaktır. 

 Eğer sporculara tribüne giriş izin verilmesi kararı alınırsa sosyal mesafe önlemleri alınarak 

oturmalarına izin verilecektir. 

 Hedefler arasında en az 1 mt. boşluk bırakılacaktır. 

 Sporcular arasında herhangi bir malzeme paylaşımı yapılmayacaktır. 

 Müsabaka alanına girişte sosyal mesafe sağlanacaktır. 

 Tokalaşma yapılmayacaktır. 

 Müsabaka alanında gerekli dezenfektan ürünleri Federasyon tarafından sağlanacaktır. 

 Müsabaka alanında ateşi 37,8
o
C ve yukarı olan ve COVID-19 belirtileri gösteren kişiler için bir 

izolasyon odası bulundurulacaktır. 

 Paylaşılan alanların diğer bireylerden uygun mesafeyi korumaya yardımcı olacak şekilde sınırlarının 

çekilmesi sağlanacaktır. 

 Hakem masasında el dezenfektanı bulundurulacaktır. 

 Bu kuralların uygulanması Federasyon yetkilileri, salon görevlileri, MHK ve hakemler tarafından 

sağlanacaktır. 


