
 االتحاد المصري للترايثلون

 

في البطوالت  91-كوفيدواالجراءات االحترازية من  الوقائية االرشادات دليل

 والسباقات
 

وعمال ومنظمين وحكام  العبين: حرصا على سالمة جميع الحضور من مشاركين 

 .واولياء امور ومسؤولين، تم إعداد هذا الملف
 

 (سباقات دولية)ن بالالعبيين المشاركيالشروط الواجب تنفيذها والخاصة 

 PPE NF (قانون االتحاد الدولي. )ترسل كل دولة استمارة المشاركة الطبية في بداية كل موسم -9

تعديل جديد لقانون االتحاد .)يرسل كل العب مشارك خارج أراضي الوطن استمارة شهادة طبية خاصة -2

   PPE Athlete (الدولي

 (تعديل بقانون االتحاد الدولي)بملئ االستبيان الطبي عبر منصة االتحاد الدولي يقوم كل العب  -3 

 (االيدج جروب –الشباب  –الناشئين  – 23تحت  –النخبة )

 –النخبة ) .ساعة على االقل 22عمل مسحة قبل السفر وترسل لمتخصص االتحاد الدولي قبل السفر ب -4

 (الشباب –الناشئين  – 23تحت 

 – 23تحت  –النخبة )فور الوصول للبطولة  antigenicة أو اختبار حساسية مناعية عمل مسح -5 

 (الشباب –الناشئين 

 جميع المراحل –( الخ...قياس درجات الحرارة )المتابعة اليومية  -6 

يجب أن توفر اللجنة المنظمة ( يدفع من قبل المشارك)اختياري عمل مسحة قبل السفر لبلد آخر  -2 

 .عمل مسحة مدفوعة األجر مسبقا لمن يرغب وإخطار المشاركين بالوقت الستالمهاوالطبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الجدول الخاص باالجراءات االحترازية

 

 

Pre-event 
questionnaire 

استبيان طبي قبل 

 السفر

COVID-19 test 
before 
traveling 

 مسحة قبل السفر

Medical 
certificate 
 شهادة طبية

COVID-19 test 
at event 
مسحة او اختبار 

حساسية فور 

 الوصول للبطولة

Daily health 
screening 

 المتابعة اليومية

Elite athletes 

 نعم Yes نعم Yes نعم Yes نعم Yes نعم Yes العبي النخبة

U23 athletes 

23العبي تحت   Yes نعم Yes نعم Yes نعم Yes نعم Yes نعم 

Junior athletes 

الناشئينالعبي   Yes نعم Yes نعم Yes نعم Yes نعم Yes نعم 

Youth athletes 

 نعم Yes نعم Yes نعم Yes نعم Yes نعم Yes الشباب العبي

Para triathlon athletes/ 
personal handlers/ 
guides 

 نعم Yes نعم Yes العبي البارا والدليل الخاص

yes for 
athletes/guides 

والدليلنعم لالعبيين   Yes نعم Yes نعم 

AG athletes 

 نعم Yes نعم Yes العبي االعمار السنية

follow public 
health request 
اتباع تعليمات منظمة 

 الصحة المحلية

follow public 
health request 

اتباع تعليمات 

منظمة الصحة 

 yes المحلية

Coaches/team 
medical/ support NF 
personnel 

الفنية والطبية االطقم 

 نعم Yes نعم Yes والمشرفين

follow public 
health request 
اتباع تعليمات منظمة 

 نعم Yes نعم Yes الصحة المحلية

TDs /ITOs/NTOs 

 نعم Yes نعم Yes المنظمين والحكام والمتطوعين

follow public 
health request 
اتباع تعليمات منظمة 

 الصحة المحلية

follow public 
health request 

اتباع تعليمات 

منظمة الصحة 

 نعم Yes المحلية

IF Staff 
 نعم Yes نعم Yes مسئولي االتحاد الدولي

follow public 
health request 
اتباع تعليمات منظمة 

 الصحة المحلية

follow public 
health request 

اتباع تعليمات 

منظمة الصحة 

 نعم Yes المحلية

LOC/ Contractors  
 العمال

follow public 
health request 
اتباع تعليمات منظمة 

 الصحة المحلية

follow public 
health request 
اتباع تعليمات منظمة 

 الصحة المحلية

follow public 
health request 
اتباع تعليمات منظمة 

 الصحة المحلية

follow public 
health request 

اتباع تعليمات 

ة الصحة منظم

 yes المحلية

Para triathlon swim 
exit assistants 

 نعم Yes المتطوعين لمساعدة البارا

follow public 
health request 
اتباع تعليمات منظمة 

 الصحة المحلية

follow public 
health request 
اتباع تعليمات منظمة 

 نعم Yes نعم Yes الصحة المحلية



 

   :احترازية عامةإجراءات  :اوال -9
 

 :توصى اللجنة الطبية باالتحاد المصري للترايثلون باتخاذ اإلجراءات التالية 
 

 األعراض من السباقات، قبل يوما 41 الخر اليومي الصحي الفحص مشارك/العب كل على يجب •

 هناك كان ما وإذا( شابه وما والشم التذوق حاسة فقدان – العطس -  الرشح – الحرارة درجة) التالية

 .السباق منطقة بدخول له يسمح ال و المشاركة عدم برجاء األعراض هذه من أي

 بعضهم بين( األقل على مترين) اجتماعي تباعد/ جسدي بالفصل المشاركين كافة يلتزم أن يجب •

 .المتواجدين وكافة والمنظمين الفنية واألطقم الرياضيين و البعض

 .العامة الصحة سلطات تطلبها التي االجتماعي التباعد قواعد اتباع المتفرجين على يجب •

 وخلعه. تنافسي غير نشاط أي أثناء واألنف الوجه غطاء/  أقنعة ارتداء المتسابقين كل على يجب •

 .بعدها وارتدائه. المسابقة انطالق قبل فقط

 .االطالق على تجمعات أي تواجد وتجنب حدى على باالحماء العب كل يقوم أن الهام من •

 انخفاض حتى والتهدئة اوال المتسعة لالماكن يتوجه أن السباق بانهاء الالعب يقوم عندما الهام من •

 .االقنعة ارتداء سرعة وعليه اخرين اشخاص الي التعرض قبل التنفس ومعدل النبض

 .واألكواب المياه زجاجات مشاركة عدم خاصة المعدات، مشاركة حظر يجب •

 وأن المكان إلى يحضر أال يجب الحدث في يشارك أن المقرر من بالمرض يشعر شخص أي •

 .االلكتروني البريد عبر المنظمة اللجنة بإخطار يقوم  يتم

 ظروف من يعاني شخص وأي عاًما 56 عن أعمارهم تزيد الذين الحدث في المشاركين جميع •

 والتوصية للعدوى التعرض أو االتصال حالة في وخيمة لعواقب احتمالية أكبر لديهم خطيرة صحية

 .الصعب الظروف في المشاركة عدم حتى أو وقائية تدابير المزيد بأخذ

 .الجمهور بين العبور تجنب الفنيين المسؤولين على يجب •

 العام الحكم وسيقوم.امتار 3 عن تقل ال مسافة من العام الحكم ابالغ يجب وماشابه االعتراضات •

 الحكم رقم على كتابيا استقبالها يتم حيث االعتراضات، استقبال رقم واعطاءه المعترض بارشاد

او يتم كتابتها وتصويريها وارسالها  .للبطولة االلكتروني البريد او اب الواتس طريق عن العام

 بالبريد االلكتروني

  

ننصح جميع الحضور من كبار زوار، العبيين، حكام، اداريين، منظمين، : هام جدا جدا قبل السباقات

 :عمال، أولياء امور بالتاليمتطوعين، متفرجين، 

يجب اإلعالن بوضوح عن عدم حضور أي . COVID-19التحقق من أي عالمات وأعراض 

 :مشارك إذا ظهرت عليهم األعراض التالية/فرد

 .33+ درجة حرارة اكبر من . 9  

 .سعال مستمر. 2 

 .فقدان حاسة التذوق والشم. 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االحترازية اإلجراءات خطة 9.9
  

  يجب ان يقوم كل مشارك بملئ االستبيان الطبي الموفر من اللجنة المنظمة بتوفير اجابات عن حالة المشارك اي

 (استبيان ما قبل السباق+ ما قبل المغادرة للبطولة )استبيان       .وعام يوم 41ان كان الخر 

 سؤولينوم ومنظمين وحكام العبين من السباق في المشاركين لكل الحرارة درجة قياس. 

 في بطوالت الجمهورية المشاركين او المنظمين او للحكام للبطولة مسبقة اقامة المنظمة اللجنة توفر ال. 

 في حالة توفير اقامة واعاشة وتوصيل يجب االجراءات االحترازية الخاصة بذلك. 

 السباق هذا إلى يسافرون الذين الموظفين وعدد الفنيين المسؤولين فريق حجم تقليص تم. 

 مسبقا به المسموح من للنصف تصل أقل ألعداد والسباقات بالتصفيات المشاركين عدد تقليص. 

 االجتماعي التباعد تحترم بطريقة والمرافق العمل مساحات جميع تنظيم تم. 

 متاحة الكحولية اليدين معقمات توجد ، غرفة/  خيمة كل مدخل عند. 

 ومقابض المرحاض ومقابض األبواب مقابض بتطهير األماكن تنظيف موظفي وننصح مطهرة مناديل توفير 

 .اليوم في مرات عدة المناطق جميع في ذلك إلى وما الحمام صنبور

 متردين الي السماح لعدم المتطوعين قبل من إدارتها تتم أن يجب يكن لم وإذا أمكن إن مفتوحة الغرف أبواب تظل 

 .والدخول األبواب مقابض لمس

 زم بهذه االجراءات يلت ال من لكل واستبعاد وايقاف باالرشادات يلتزم ال من كل على صارمة عقوبات تطبق

 :وتطبيق األتي

 عقوبات -استبعاد  –غرامات  –ايقاف  –شطب  -

 

 

 

 :المؤتمرات
  

 :لتجنب التجمعات قررت اللجنة المنظمة األتي

 

 كونفرنس الفيديو عبر والمدربين لالعبين الفني المؤتمر يقام 

 كونفرنس الفيديو عبر واإلداريين والمتطوعين والمنظمين للحكام الفني االجتماع يقام  

 

 

 
 اعطس

 في مرفقك

اغسل يدك باستمرار  ال تالمس وال تصافح

 وعقمها كلما امكن

حافظ على التباعد 

 االجتماعي

 

 

 

 



 

 :الخاصة باالقامة واالعاشة والتوصيل االحترازية االجراءات: ثانيا -2

 

 باالضافة لما تم ذكره بالتعليمات السابقة 

 

o امنة لعمل جلسات االجتماعات المختلفة والتي سيتم  طرقتوفير في المحلية المنظمة اللجنة ستقوم

 .اتباع الفيديو كونفرنس في جميعها والتي سبق ذكرها

 

o  ستوفر اللجنة المنظمة طرق امنة ايضا ووقت مختلف لتسليم محتويات السباق لكل بعثة على حدى

 االجتماعي التفاعل لتقليل وذلك ( ارقام السباق، الشريحة االلكترونية الخاصة بالزمن: بما في ذلك)

 .السباق قبل

 

 

o فقط الضروري الدعم ريقفو  الوفود تعمل كل بلد على تقليص حجم أن بشدة اللجنة المنظمة يوصى 

 .المطلق األدنى الحد إلى حجمها تقليل تحاول وأن

 

 

 المطارمن والى  نتقاالتاال

 

 ممكنًا، ذلك يكن لم إذا. المطار من النقل عمليات أثناء الوفود ستعمل اللجنة المنظمة على عدم اختالط •

ولكن سنعمل جاهدين ان يتم توصيل كل وفد على  .المختلفة الوفود بين شاغرة مقاعد دائًما هناك سيكون

 (نظام الفقاعات) حدى 

 

 دخول قبل يديه تطهير شخص كل على يجب. إلزامياً  واألنف الفم غطاء/  األقنعة استخدام يكون أن يجب •

 .السيارة

 

 .الرحلة طوال واحدة لمرة تستخدم وقفازات للوجه واقيًا السائقين جميع سيرتدي •

 

 .الطائرة إلى الصعود قبل الركاب نقل حرارة درجة اختبار يتم أن المستحسن من •

 

 .النقل خدمة من كجزء استخدامها قبل المستعملة المركبات جميع تطهير يجب •

 

 .الخدمة مزود قبل من استالمها قبل الدراجة نقل حقائب تطهير يجب •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :االقامة

 

o وقادمون الوفد نفس من كانوا إذا إال فرد، لكل فردية غرفة في المشاركين إقامة مكان يكون أن يجب 

 (.فقاعة) مًعا

 

o الفئة الخامسة  ورياضيين ذوي الهمم لرياضيين إلقامة ةخاص الحتياجات توفير ان يكون هناك يجب

 شخصي معالج/  رياضي مع مرشد. )الغرفة نفس في شخصين استيعاب إلى للحاجة نظًراخاصة 

 العامة السلطات مع المشكلة هذه معالجة من التأكد اللجنة المنظمة على وستعمل(. رياضي مع

 .ان كان الزما الغرف في الفردي اإلشغال على مفروضة قاعدة أي من استثناء على والحصول

 

 

o التالية المعايير األقل على يتبعون الذين الخدمة مقدمي اختيارب اللجنة المنظمة ستقوم: 

 

 متوفرة الخدمةوالتاكد ان الفندق صالح  -

 

 الوصول تسجيل عند االجتماعي التباعد -

 

 .بعد اخالئها وقبل دخول النزالء الجدد وعلى حد السرعة النزالء بين الغرف تطهير -

 

 .يوميا تطهيرها ليتم المصاعد فيها بما العامة االماكن جميع -

 

 الوجه أقنعة ارتداء العاملين جميع على -

 

 الغرفة في أو الطعام غرفة في المادي التباعد -

 

 .ةالسباح حمام/  وزان بالسماح بعدد حد اقصياأل لصالة فقط محدود استخدام -

 

غرف الطعام يجب ان يتم تطبيق التباعد االجتماعي بها وتوفير اماكن خاصة لمشتركي البطولة وان  -

 .امكن عمل منضدة خاصة لكل فريق مع توفير اماكن شاغرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العبيين - االحترازية االجراءات: ثالثا -3

 

 (اوال)باالضافة لما تم ذكره بالتعليمات السابقة 

 .عب عكس اتجاه الحكمالال وجه .االعداد منطقة خارج الحرارة قياس: اوال

 

 .الترقيم حكم اتجاه عكس الوجه – الكمامة يرتدي ال لمن ترقيم وال الكمامة باستخدام الترقيم: ثانيا

 

 .ترقيم وبدون كمامة بدون التبديل منطقة بدخول يسمح لن: ثالثا

 

 .الحكم امام للخوذة الذاتي الكشف: رابعا

 

 .المنافسة خارج وقت اي في الكمامة ارتداء: خامسا

 

 .السباقات وبعد قبل الكمامة ارتداء: ساسا

 

 .الكمامة باستخدام التتويج: سابعا

 

 :رجاءا

 .كماكة من اكثر العب كل بحوزة يكون أن -4

 م2التحدث الحد المنظمين او الحكام او المسئولين ان يتم الحفاظ على مسافة عند  -2

  التواجد مبكرا عن التوقيتات المحدة لتجنب االزدحام -3

 

 
 

 

 



 :بالبطولة واإلداريين والمتطوعين والمنظمين الحكام احترازية إجراءات: رابعا 4-
  

 :باتخاذ اإلجراءات التاليةتوصى اللجنة الطبية باالتحاد المصري للترايثلون 
  

 .الرياضيين لمس تجنب •

 .القصوى الضرورة عند إال م 2 مسافةب التزم •

 .الالعبين مع التعامل عند وخاصة الوقت طوال طبية أقنعة ارتد •

 .الفم صافرة من بدال يدوية صافرة آلة استخدام أو. الضرورة عند فقط الصافرة استخدم •

 .قوية بوق ضربات أو طويلة ليست وحادة قصيرة صافرة استخدم •

 .فورا عنك المسؤول ابالغ وقم, باإلعياء الشعور عند تعمل ال •

 (السباقات ، التصفيات بين) السباق في استراحة كل عند اليدين معقم استخدم •

 .الرياضيين عن بعيداً  تكون أن يجب االعادة صافرة او والتوجيهات البداية صافرة استخدام عند •

 عن بعيدا األقل على أمتار خمسة لمسافة توجه شابه ما او توجيهات او تنبيهات اعطاء عند •

 .التنبيهات بإعطاء وقم القناع اخلع ثم أشخاص واي المتسابقين

 منطقة – التبديل منطقة – والترقيم األعداد) التالية المناطق لحكام الطبية األقنعة استخدام ضرورة •

 (البداية منطقة – النهاية

 .البخارية الدراجة قائد مع تواجده يجب كان إذا كدليل يعمل الذي للحكم الكاملة التغطية استخدم •

 فيه يحترم مكان في يكون المعلومات استخالص بأن والمنظمين الحكام جميع إحاطة يتم أن يجب •

 .جيدة تهوية ذات غرف او الطلق الهواء في أمكن وإذا االجتماعي التواصل
  

 :للمرافقين والمتفرجين بالبطولةإجراءات احترازية : خامسا -5
  

 :توصى اللجنة الطبية باالتحاد المصري للترايثلون باتخاذ اإلجراءات التالية

  

 العب لكل االكثر على اثنين او فرد المرافقين عدد يزيد ال بأن رجاءا •

 التي المناطق جميع في االجتماعية المسافات احترام فيجب المتفرجين أو المرافقين احد حضر اذا •

 .للمتفرجين مسموحة تكون

 والمتفرجين للمرافقين المسموحة باإلمكان االلتزام •

 التحديد أشرطة تحت من العبور عدد •

 .المكان نفس من العودة وعدم واحد اتجاه في التدفقات تكون بأن االلتزام •

 .الالعبين امام او. الممرات من الضيقة األقسام في التوقف بعدم المتفرجون يُنصح •

 .واآلخر مشاهد كل بين متر 2 بمسافة االلتزام •

 .األقل على متر 2 بمسافات باالصطفاف وااللتزام والدراجات الركض مسارات من االقتراب عدم •

 
  

 

 

 

   مع تحيات

 االتحاد المصري للترايثلون 

 

 



 استبيان ما قبل مغادرة الوفود –نموذج أ 

 
 



 السباقاستبيان ما قبل  –نموذج ب 
 

 



 العالمات: جنموذج 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كيفية غسيل اليد: نموذج د

 



 افعل وال تفعل –دليل ارتداء القناع : نموذج ز

 
 

 



 دليل ارتداء وخلع القفازات الطبية: نموذج ه

 


