Ανοίγουν οι χώροι άθλησης του
Δήμου Π. Φαλήρου – μόνο για
αθλητές σωματείων
Ανοίγουν έως την Δευτέρα 25/5 οι αθλητικοί

χώροι του Δήμου

Παλαιού Φαλήρου, κατόπιν της σχετικής άρσης των περιορισμών
που είχαν τεθεί λόγω του Κορωνοϊού
και σύμφωνα με τις
υποδείξεις και τις οδηγίες των επιστημόνων και των Ομοσπονδιών
των αθλημάτων.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης
Φωστηροπουλος, σε σύσκεψη που είχε με την διοίκηση του
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ενόψει της επαναλειτουργίας των
αθλητικών υποδομών : « Όλο αυτό το χρονικό διάστημα της
διακοπής της λειτουργίας τους, επιδοθήκαμε σε έναν αγώνα
εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης, προκειμένου όταν έλθει η
ώρα, οι χώροι του ΔΑΚ, όχι μόνο να είναι συντηρημένοι και
λειτουργικοί αλλά και ασφαλείς προς χρήση σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία. Το άνοιγμα
των αθλητικών εγκαταστάσεων στους αθλητές μας αποτελεί το
πρώτο βήμα επαναφοράς στην κανονικότητα. Στο χέρι μας είναι,
εφόσον εφαρμόσουμε τις σχετικές οδηγίες προπόνησης, υγιεινής
και αποστασιοποίησης και λειτουργώντας με υπομονή και πειθαρχί
, να τα καταφέρουμε».
Αναλυτικά οι κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν καθώς
και οι διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθηθούν κατά το
ξεκίνημα των προπονήσεων είναι οι εξής (ΑΠΟΦΑΣΗ : Δ1α/ΓΠ.οικ.
30608) :
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ»
Έναρξη επαναλειτουργίας από το Σάββατο 23/5, αποκλειστικά και
μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές
προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές
σωματείων, ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους

έως και τις 31.12.2007).
ΠΙΣΙΝΑ
Έναρξη επαναλειτουργίας από το Σάββατο 23/5, αποκλειστικά και
μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές
προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές
σωματείων, ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους
έως και τις 31.12.2007) και για θεραπευτική άσκηση από άτομα
με αναπηρίες, καθώς και τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται
κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και
να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη
συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική
περίοδο.
ΣΤΙΒΟΣ
Έναρξη επαναλειτουργίας από την Παρασκευή 22/5, αποκλειστικά
και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές
προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές
σωματείων ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως
και τις 31.12.2007), υποψήφιους για να εισαχθούν είτε με το
σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ και παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας), είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε
διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (με
δυνατότητα συνοδείας προσωπικού προπονητή).
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΗΠΕΔΟ «ΣΩΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Έναρξη επαναλειτουργίας από τη Δευτέρα 25/5, αποκλειστικά και
μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές
προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές
σωματείων, ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους
έως και τις 31.12.2007).
ΤΕΝΝΙΣ

Έναρξη επαναλειτουργίας από την Παρασκευή 22/5, αποκλειστικά
και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλητές σωματείων,
ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις
31.12.2007). Προς το παρόν τα γήπεδα τένις της οδού Συντ.
Ζησιμόπουλου & Ι. Φιξ θα παραμείνουν κλειστά.
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΟ
Έναρξη επαναλειτουργίας από τη Δευτέρα 25/5 . Η χρήση μάσκας
και αντισηπτικού κατά την είσοδο και την παραμονή στο χώρο
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Τα ραντεβού θα κλείνονται με ασφαλής
χρονική απόσταση 20΄ μεταξύ τους. Συνολικά, μέσα στο χώρο θα
βρίσκονται ταυτόχρονα έως και 5 άτομα, τηρώντας έτσι την
αναλογία ατόμου ανά τ.μ. και θα εξασφαλίζεται η τήρηση
απόστασης ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΩ COVID – 19
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ , ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ατομικό νερό, αντισηπτικό,
απόσταση 2 μέτρων)
ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΚΑΘΩΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

