30.8.2020

לכבוד
קבוצות ליגת העל בכדוריד

הנדון :מתווה פעילות אימונים ומשחקים בליגת העל  -עונת 20/21
הוראות כלליות:
א .הוראה זו חלה מיום  30.8.2020ועד להודעה חדשה ,ו/או פרסום הוראות חדשות.
ב .ממונה קורונה  :כל קבוצה תמנה ממונה קורונה (לאימונים ולמשחקים) שיהיה אחראי על יישום
והנחיות השונות שיועברו מעת לעת ע"י האיגוד ו/או הנחיות משרדי הבריאות/ספורט.
ג .באחריות הקבוצות לדווח לאיגוד על פרטי הממונה :שם וטלפון.
ד.

התנהלות כללית ובמהלך אימונים  -שחקנים ובעלי תפקידים:
 )1הימנעות מהתקהלויות או מהשתתפות באירועים המוניים.
 ) 2הימנעות משהייה במקומות ציבוריים בהם אנשים שוהים ללא מסיכה ,כגון :בריכות ,מועדונים.
 )3בכל יציאה מהבית יש לשמור על עטית מסיכה ושמירה על כללי הריחוק וההיגיינה.
 )4במהלך אימון יעטו מסיכות כל אנשי הצוות למעט הצוות שמעביר את האימון.
 ) 5הגעה לאימונים תתבצע ברכב פרטי תוך שמירה על הנחיות התחבורה של משרד הבריאות.
 )6במתחם האימון יהיו נוכחים רק אנשי הצוות הארגוני/מקצועי והשחקנים .

הוראות בעניין בדיקות ובריאות :
א .בהגעה למתחם אימונים/משחקים נדרשים כל השחקנים ואנשי הצוות לדברים הבאים:
 )1מדידת חום
 )2חתימה על טופס הצהרת בריאות (מצ"ב)
 )3בדיקת סיטורציה  -אחוז חמצן בדם ,ע"י גורם מוסמך ,רופא /פיזיו /מעסה.
(מד סיטורציה  /מד חמצן למדידה על האצבע)

ב .ממצא חריג לבדיקות :חום  38מעלות ומעלה או אי עמידה בתנאי הצהרת הבריאות ,או סיטורציה
מתחת ל , 95%אזי יש למנוע את כניסת אותו נבדק למת חם ועליו לבצע בדיקת קורונה בהקדם.
ג .התנהלות במקרה של חשיפה לחולה קורונה מאומת:
 .1במידה ושחקן או איש צוות יימצא חיובי או לחילופין שחקן או איש צוות שנחשף לחולה מאומת
מחוץ למתחם האימונים/משחקים  ,יעברו כל שחקני הקבוצה ואנשי הצוות אשר באו במגע עם
החולה המאומת בדיקת קורונה .כמו כן ייכנסו כל השחקנים ואנשי הצוות לבידוד ביתי בהתאם
להנחיות משרד הבריאות  .במהלך תקופת הבידוד אפשרי לצאת אך ורק לאימונים/משחקים של
קבוצתם בלבד.
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על ממונה הקורונה ליידע מיידית את ממונה הקורונה באיגוד ,אשר יעדכן את נציג משרד
הספורט/בריאות להמשך ביצוע חקירה אפידמיולוגית.
נבדק אשר יימצא חיובי יישאר בבידוד ביתי מלא בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,ולא יחזור
לפעילות עד להגדרתו ע"י גורמי הרפואה כמחלים מנגיף הקורונה.
נבדק שבדיקתו תימצא שלילית ,ישלי ם את תקופת הבידוד הביתי ע"י הנחיות משרד הבריאות,
אולם יהיה רשאי לצאת לאימונים/משחקים של הקבוצה בלבד.
שחקן או איש צוות אשר מגלה סימפטומים למחלה ,יעבור בדיקת קורונה ויישאר בבידוד עד למתן
תשובה שלילית

הוראות ספציפיות למשחקים (משחקי אימון וגביע ווינר שופטים):
 .1הגעה למשחק באוטובוס אפשרית ובתנאי שההסעה נעשית תחת הנחיות התחבורה ע"פ משרד
הבריאות ,וכן עטית מסיכות וישיבה במרווחים.
 .2בהגעה לאולם וביציאה יש לשמור על הפרדה בין שתי הקבוצות עד כמה שניתן ,כנ"ל במהלך החימום
לקראת המשחק.
 .3כמות האנשים הכוללת המותרת במשחק ,כמפורט להלן:
א .לכל קבוצה תאושר כניסה של מקסימום  30איש (שחקנים אנשי צוות ובעלי תפקיד)
ב .מלבד הקבוצות תותר הכניסה לבעלי התפקיד הבאים:
 )1צוות שיפוט/מזכירות :עד  3אנשים.
 )2צלם וידאו/סטילס :עד  2אנשים.
 )3נציגי תקשורת :עד  2אנשים.
 )4צוות אולם :עד  3אנשים.
 .4חיטוי המתחם :יש להקפיד על סביבה היגיינית של כלל מתקני האולם לרבות חיטוי ביום המשחק.
 .5שימוש במתחמי חדרי ההלבשה ובמלתחות:
א) טרם האימון או המשחק ובהפסקת המחצית של המשחק למטרת התארגנות ותדרוכים.
ב) לאחר סיום האימון/המשחק – יתאפשר שימוש במקלחות במתווה של  50%תפוסה.
 .6במהלך משחק מלבד מאמן הקבוצה כל הצוות המקצועי והארגוני מחויב לחבוש מסיכה ,כמו גם צוות
שיפוט  /מזכיר  /עובדי המתקן ואחרים.
 .7אין לקיים את טקס לחיצת הידיים לפני ואחרי המשחק.
 .8הישיבה על ספסל השחקנים תהיה במרווחים עד כמה שניתן ובאם אין מרווח מספק לכלל השחקנים
עדיף לשבת על רצפת האולם ,העיקר לשמור על מרחק רצוי .
שאר הנלווים לקבוצה שאינם אנשי צוות ישבו מחוץ לתחומי המגרש ,ביציע הקהל ובמרווח הנדרש.
 .9אין לאפשר כניסת קהל למשחק בכל מצב.
 .10האחריות על אכיפת ההגבלות הינה של הקבוצה המארחת.
 .11הנחיות מפורטות להתנהלות משחקי ליגת העל יופצו בהמשך בהתאם להחלטות
"ועדת קורונה" של איגוד הכדוריד ,בהתאם הנחיות משרדי הספורט/בריאות.

בברכה,
אריק דויטש
מנכ"ל

העתק  :משרד התרבות והספורט

