
PANDEMİ DÖNEMİ HOKEY FAALİYET PROTOKOLLERİ
Lig ve Organizasyona gelecek Antrenör, İdareci ve Sporcular, Covid - 19 Risk Taahütnamesini doldurmalıdır.

18 yaşından küçük sporcuların Covid - 19 Risk Taahhütnamesini veli/vasi doldurmalıdır.

Covid-19 Tarama Anke� lig ve organizasyona gelmeden bir gün önce doldurulmalı ve turnuvanın başladığı gün Covid-19 Risk Taahütnamesiyle birlikte Federasyon Görevlisine teslim edilmelidir

Lig ve Organizasyona gelecek herkesin ''HES KODU'' olmalıdır.

Yurt dışından gelen ve HES kodu alamayan yabancı sporcular lig ve organizasyonun başlamasına 72 saat kala Covid-19 PCR tes� yap�rmalıdır.Test sonucu Federasyon Görevlisine teslim edilmelidir.

Düzenlenecek lig ve organizasyona ulaşımda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmelidir

Her takım lig ve organizasyona gelirken en az 3 penal� korner maskı ge�rmesi, her kulübün sadece kendi ekipmanlarını kullanması önerilir.

Lig ve organizasyon öncesinde Covid-19 semptomları gösteren kişi seyahat etmemeli, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır

Her kulüpten en az bir kişi, lig ve organizasyon öncesi düzenlenecek online teknik toplan�ya ka�lmak zorundadır.

Müsabakaya ka�lacak kişilerin müsabaka tarihinden 14 gün öncesinde kendilerini kontrol etmeleri ve günde 2 defa ateşlerini ölçmeleri önerilmektedir.

Lig ve Organizasyonda Uyulması Gereken Protokoller

Tüm konaklamaların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tara�ndan düzenlenen, Türkiye'nin Güvenli Turizm Ser�fikasyon Programı’na ka�lmış ve ser�fikasını almış tesislerde yapılması önerilir

Konaklamaların mümkün olduğunca takımların diğer otel müşterilerinden izole olabilmesinin sağlanması için, otelin bir ka�nın veya bir bölümünün takıma ayrılması önerilir

Mümkün olduğu durumlarda, otelde takımın yemek alanının ayrı bir yerde oluşturulması önerilir

Yemek salonundaki masalar, kişi sayısı sınırlandırılmalı, oturma düzeni sosyal mesafe kuralları göze�lerek yapılmalıdır
Mümkün olduğu durumlarda konaklamada tek kişilik odalar tercih edilmelidir. Uygun olmadığında ise, iki kişilik odada kişisel hijyen kuralları (kişisel havlu vb.) ve sosyal mesafeye dikkat ederek 
konaklanmalıdır.
Odalar sürekli havalandırılmalı, odalarda klima iklimlendirmesi sağlanmamalı.
Lig ve organizasyonun düzenleneceği tesise ulaşımda, sporcu ve teknik heye�n tek kişi oturmaları önerilir
Konaklama yapılan yerden lig ve organizasyonun düzenleneceği sahaya ulaşımda herkes maske takmalıdır.
Lig ve organizasyon süresince tesise her girişte ateş ölçümü yapılacak�r. Ölçümlerde yüksek ateş (kulak içi ölçümle 37,8 derece) tespit edilen kişilere 2 ila 5 dakika arasında beklenerek ikinci ölçüm 
yapılmalıdır. İkinci ölçümde de belir�lenin üzerinde yüksek değer mevcut ise ilgili kişi ivedilikle daha önceden belirlenmiş izolasyon alanına (tercihen tesis dışında) alınacak ve 5 dakika sonra son kez 
kontrol ölçümü yapılacak�r. Son ölçümde de yüksek ateş tespi� halinde kişi tesise alınmayacak ve ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek�r
Maç öncesi ve sonrasında tesiste bulunan kişilerin sosyal mesafeyi korumaları gerekmektedir.
Sporcular ve antrenörler için maç ve ısınma süreleri hariç olmak üzere müsabaka süresince herkes tara�ndan �bbi maske takılması zorunludur.
Lig ve organizasyonda bulunacak herkes kendi şişe suyunu ge�rmeli ve kimseyle paylaşmamalıdır. Mümkünse tek içimlik sular tercih edilmelidir.
Penal� korner maskeleri, eldivenler ve s�ckler müsabakadan önce takımlar tara�ndan dezenfekte edilmelidir.
Ekipmanların başka bir sporcu ile paylaşımı önerilmemektedir.
Sporcuların müsabaka sonunda el sıkışmaları yerine selam vermeleri gerekmektedir.
Maçta bulunan kişilerin her maçtan önce ve sonra el dezenfektanı kullanmaları zorunludur.
Maç öncesi seremonilerde takım kaptanları 1 adım öne çıkarak selam verir ve seremoni sonlanır.
Türkiye Hokey Federasyonu veya turnuvayı düzenleyen kurum/kuruluş salona izleyici almama, gerekli durumlarda turnuvayı seyircisiz oynatma hakkına sahip�r
Ateş ölçümü müsabaka salonuna giriş yapan herkese her defasında uygulanacak�r
Bandana ve atkılar �bbi maske olarak kullanılamaz
Federasyon kurullarında yer alanlar, Milli Takım Antrenörleri, Federasyon Temsilcileri sosyal mesafeye uymak şar�yla tribünde yer alabilir.
Müsabakayı kurumu adına izleyecek Basın Kart sahibi veya Medya Kuruluşu Görevlisi tribünde yer alabilir
Maç toplarını federasyon verir. Lig boyunca sadece bu toplar ile maçlar oynanır.
Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda; ev sahibi takım, misafir takım ve hakemler ayrı ayrı zaman diliminde, uygun salonlarda ayrı koridor veya ayrı kapılardan sahaya çıkacak ve sahadan 
ayrılacak�r.
Müsaba sonrasında saha içerisindeki takımlar sahayı tamamen terk etmeden bir sonraki müsabakanın takımları sahaya giremezler. Sahadaki gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hakem tara�ndan 
sahaya davet edilirler.
Saha içi ve dışındaki ısınma alanlarına takımlar dışında kimse girmemelidir.
Soyunma odalarında mümkün olduğunca sosyal mesasfeye dikkat edilmeli, soyunma odasına maç öncesi,sonrası ve esnasında kulüp teknik ekip ve sporculardan başka kimse girmemelidir
Soyunma odalarında maç öncesinde ve sonrasında duş alınmamalıdır.
Maç sonlarında soyunma odalarında dezenfekte işlemi yapılacağı için kulüpler soyunma odasında fazla zaman harcamamalıdır.
Tesis içerisine yiyecek ve içecek ile girilmesi kesinlikle yasak�r.
Sporcular tesise ve özellikle parke zemine girmeden önce ayak dejenfektanı ile ayaklarını silerek sahaya girmelidir. Mümkünse sporcular dışarda kullandığı ayakkabılar ile sahaya çıkmamalıdır.
Herhangi bir kriz anında ve/veya sıra dışı gelişmelerde tek yetkili organ Türkiye Hokey Federasyonu Yöne�m Kurulu’dur. Yöne�m Kurulu, böyle bir gelişmede, gerekli gördüğü hallerde sorumlu 
bulduğu kişi ve/veya kurumları Disiplin Kurulu’na sevk edecek�r.
Lig ve organizasyonda bulunan kişilerin devlet birimleri tara�ndan belirlenmiş genel sağlık önlemlerini almaları kendi sorumluluklarındadır. Bu kişilerden bir veya birkaçının Covid-19 tanısı taşıması 
müsabakaların ertelenmesi için gerekçe olamaz.
Sporcuların maç süresince yüzlerine temas etmemeleri önerilir
Tesis içerisinde tokalaşma vb.. kişisel temaslardan kaçınılması gerekmektedir.
 Müsabakalar esnasında yüksek sesle konuşmak, bağırmak çığlık atma şeklinde davranışlarda bulunulmamalıdır. Bir çok spor branşında olduğu gibi mo�vasyon ar�rmak için veya hırs etkisi ile 
sporcuların bağırdıkları ve çığlık a�kları bilinmektedir.Bu tür davranışların solunum ve şiddetli nefes hareke� ile yapılan bu eylemler bulaşma riskini ar�rdığından bu davranışlara dikkat edilmesi 
gerekmektedir.
Kendini rahatsız hisseden sporcunun kesinlikle salona gelmemesi gerekmektedir. Bu durum THF yetkililerine bildirilmelidir.
Değerli sporcu ve antrenörlerimiz, Yukarıda belirtmiş olduğumuz kurallar ve uygulamar sizlerin sağlık ve güvenlik açısından daha uygun bir ortamda yarışabilmenizi sağlamak içindir. Sizlerin de bu 
tedbirlere uyulması ve hepimizin sağlının korunması hususunda bizlere destek olmanızı beklemekteyiz.
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