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 בענף הסקווש בתקופת משבר הקורונה  וניםם לחידוש האימתנאי  הנדון:

ט המאפשרות את החזרה והספורריאות ומשרד התרבות יעו משרד הבעליהן הגתכם את ההסכמות א לידיעבימחה להההתאחדות ש
התאחדות מגדירה ה. 1988 –כהגדרתם בחוק הספורט, תשמ"ח  התאחדות  החברים באיגוד אומצטיינים  ספורטאיםלפעילות של 

ם וכללים להלן מכתיב שורה של צעדי מך. המס2019/20לעונת ספורטאי מצטיין כספורטאי החבר בהתאחדות אשר שילם את דמי החבר 
ם, מכ  והאחריות האישית של כל אחד  םם על מימוש הכללי. הקפדה שלכאישיהספורטאים הפעילים באופן  המחייבים את ההתאחדות והן את  

 שניתן.רה מהר ככל לשג ף באופן הדרגתיעניכולתנו להמשיך בתהליך החזרת ההיא מחויבת המציאות ומהווה תנאי ל

 ל. ללא מגבלת גי וגות קבועיםאימונים בז  ות בענף הסקווש:ההנחי להלן 

 . אימוןפרטיים למקומות ההגעה ברכבים  -געה למתקן ה .1
 ים. מספר הספורטארשומים בהתאחדות ומאושרים לפעילותת במתקן תאושר רק לספורטאים ההפעילו  –קן  סביבת האימון במת .2

 . והזמן מתחילת האימון לסיומת כפרק . יחידות אימון מוגדראנשים בכל יחידת אימון 10יעלה על  יחד עם אנשי צוות האימון לא
 ת פרטיו של הממונה. ליידע את ההתאחדות א שי. לקורונה לכל מתקן אימוןלמנות ממונה יש  –ממונה קורנה  .3
 .ה שימוש במלתחות ובמקלחות במתקן האימוניםלא יורש .4
. ל סביבת האימון ושל הציוד שבמקוםסודי שיקיון ינ האימון במתקן יתבצעובסיום כל יחידת בתחילה  –חיטוי משטחים  /ניקוי .5

עד לייבוש מלא של , או באמצעות תמיסת כלור 70%ל לפחות תבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז שהחיטוי י
 מהמגרש. לאחר היציאה  במרחב המתקן פה- , שטיפת ידיים ושימוש במסכת אףיגיינה אישית, שמירה על הכמו כן. המשטחים

 ן.רחק של שני מטרים אחד מהשני בתחום המתקמהקפדה על  .6
ום הוראות קורונה ידי אחראי ייש-כנס למתקן עליש לבצע מידי יום מדידת חום לכל מי שנ -וגים יקת מדדים פיזיולע בדיצוב .7

מעלות החום(. עה וג, שעת הפרטי קשרטופס מדידה יומי ) מדד על גבי עליו לרשום את הערך שנ. להלן "ממונה"( ן ) אימובמתקן ה
 :הבאים קן האם הוא סובל מאחד מן התסמיניםלממונה במתורטאי ידווח בנוסף, כל ספ

 .מעלות צלזיוס 38חום מעל  7.1
 קוצר נשימה. 7.2
 שיעול. 7.3
 כאב גרון. 7.4
 יכול )שלשול(.עיות במערכת העבו 7.5

 . . הספורטאי יחזור לפעילות רק לאחר אישור הרופאצוות הרפואיידי ה-בדק עלפרד וייכל ספורטאי שלא חש בטוב יו .8
, קשיי נשימה או כל קושי נשימתי מעלות צלזיוס 38איש צוות יפתח תסמינים של קורונה )חום מעל / מאמן/פורטאיבמקרה שס

פסקו דוד ואימוניהם יו, כל מי שהיה איתו במגע קרוב ייכנס מיד לביהוא יישלח לבדיקת קורונה. במידה וקיבל תשובה חיובית  ( אחר
 ימים .  14למשך 

מי של מך הרשכמפורט במס וקאנטרי שרכוכון ילות ובין היתר איסור הפעלת מהגבלת פענות ופים לתק, כפחיות לעילנמתווה וההיודגש כי ה
  .עדוני סקווש בלעדייםת רק על מוו חלוהנחיות אל הך זלרגע כתיבת מסמ. לכן, משרד התרבות והספורט

 הקרוב. וספות בעתיד בתקווה שנראה הקלות נ דרשיהננו לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה שת
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