2021- 2022 SEZONU
BÖLGESEL AMATÖR LİG
MÜSABAKALARINDA
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE
UYGULANACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN
EĞİTİM SEMİNERi NOTLARI

GENEL HÜKÜMLER
• Bu Esaslar; “TFF Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin
Talimat” çerçevesinde Bölgesel Amatör Lig müsabakaları organizasyonuna
ilişkin özel koşulları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
• Bu esaslar BAL müsabakalarında stada girecek tüm kişileri kapsar.
• Statlarda, sağlık ve hijyen uygulamalarındaki tüm sorumluluk ev sahibi
kulübe aittir
• BAL müsabakalarına stad seyirci kapasitesinin % 50’si oranında seyirci
alınabilir. Koltuklar bir dolu, bir boş olacak (1.5 metre) şekilde kullanılır.
• Bu esasların İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın pandemi ile
ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri , İl veya İlçe Spor
Güvenlik Kurulu Kararları veya TFF’nin ilgili talimatları ile çelişmesi
halinde geçerli olan bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararları ve TFF
talimatlarıdır

STAD KIRMIZI ALANI
• Soyunma odası alanlarını ve koridorlarını,
• Hakem soyunma odaları ve koridorları,
• Doping kontrol odası, futbolcu ve hakem ilk yardım odası,

• Organizasyon Toplantı Odası,
•Teknik Alanı, yedek kulübelerini, yedek kulübesini genişletmek için

kullanılan ek koltuklar, yedek kulübesi arkasında yer alan tribünde
kullanılan koltuklar ile sahayı,
•Sahanın kenarındaki reklam panolarına kadar olan çevresini ve

ısınma alanlarını, kapsar.

SAĞLIK TEDBİRLERİ
• TFF tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak
bir Sağlık Görevlisi atanır.(Bundan sonra STK olarak adlandırılacaktır)
• STK’ların müsabaka saatinden -90 Dk. önce stada gelmesi ve -75 Dk.’da
düzenlenecek olan Müsabaka Organizasyon Toplantısına katılması ve
akreditasyon kartı takması zorunludur.
• Kulüpler müsabaka öncesi takım listesinde yer alan ve görevli kişilere ait
Aşı Sertifikalarını ve PCR Test sonuçlarını, Saha Komiserleri aracılığıyla
Sağlık Tedbirleri Kontrolörüne(Sağlık görevlisine) HES kodlarını da içeren bir
takip formu ekinde vermek zorundadır.
• Takip formlarında isimleri yazılı olanların dışında hiç kimse, stad kırmızı
alanında yer alamaz.

AŞI TAKVİMİ TAMAMLANMIŞ
NE DEMEK
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini
tamamlamış kişiler kimlerdir.;
1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı
olan ve son aşıdan 14 gün süre geçen kişiler ya da,
2. Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olan ve aşıdan 14 gün
süre geçmiş olan kişiler,
3. Covid-19 salgın hastalığını geçiren ve izolasyon sürecini
tamamlayan kişiler.

Aşı takvimini tamamlayan kişiler, takvimin tamamlandığı günden
itibaren 180 gün süre ile HES Kodlarında risk yoksa stada girebilirler,
müsabakada yer alabilirler. Aksi takdirde stada giremez, müsabakada
yer alamazlar.

PCR TESTİ
Covid-19 PCR testinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar
ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan
laboratuvarlarda yaptırılması zorunludur.
PCR testleri yapmaya yetkili akredite laboratuvarlar
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19tani-laboratuvarlari.html adresinden sorgulanabilir.

SAĞLIK TEDBİRLERİ
(Takım)
Takımlar Stadyum Kırmızı alanında bulunacak müsabaka isim listesi ve
takip formunda yazılı tüm kişilere ait sırasıyla aşağıdaki belgeleri STK’ya
vermek zorundadır.
1. Aşı sertifikası veya

2. PCR testinin sonucunu;
• Aynı İlde oynayacak takımlar en fazla 2 gün önce (MG -2),
• İl dışında oynayacak takımlar en fazla 3 gün önce (MG-3)
Yaptırmak ve STK’ya vermek zorundadır.
Geçerli HES kodlarını, Aşı Sertifikalarını ve PCR Test
sonuçlarını STK’ya vermeyen kişiler stada giremez ve bu
kişilerin müsabakalara katılmalarına izin verilmez.

SAĞLIK TEDBİRLERİ
(GÖREVLİLER)
Müsabakada Stadyum Kırmızı alanında bulunacak Ev Sahibi kulüp ve
TFF Görevlileri aşağıdaki belgeleri STK’ya vermek zorundadır.
1. Aşı sertifikası veya
2. PCR testini;
• Aynı İlde görev yapacaklar en fazla 2 gün önce (MG -2),
• İl dışında görev yapacaklar en fazla 3 gün önce (MG-3),
Yaptırmak ve sonucunu STK’ya vermek zorundadır.
Geçerli HES kodlarını, Aşı Sertifikalarını ve PCR Test
sonuçlarını STK’ya vermeyen görevliler stada giremez ve
bu kişiler görev yapamaz.

MASKE TAKILMASI

 Maskesi olmayan kişiler stada giriş yapamaz.
 Stada girişten itibaren, stadda bulunan tüm kişilerin sürekli

olarak
uygun bir şekilde maske takmaları zorunludur.
Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan

futbolcu ve hakemlerin maske takma zorunluluğu
yoktur.
Oyundan çıkan futbolcuların maske takması önerilir.

SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI
(Seyirci)
 Stadyuma, girişte ve çıkışta, tribünlerde koltuk olmadığı takdirde,

kişilerin aralarında en az 1,5 (bir buçuk) metre mesafe bırakılması
zorunludur.
 Stadyum tribünlerinde oturacak tüm kişiler aralarında 1 koltuk boşluk

bırakılacak şekilde oturmalıdır.
Kullanıma açık olacak olan tuvaletlerde; pisuarlar ve lavabolar

arasında birer boşluk bırakılması (en az 1,5 mt. Mesafe) ve boş
bırakılan pisuarlar ve lavaboların kullanıma kapatılması
zorunludur.

SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI
(Takım)
 Takım araçları ve hakem araçları stadyuma en az 5 dakika

zaman farkı ile giriş yapmalı (Hakemler; -90, Ev sahibi takım; -85,
misafir takım; - 80) ve en az 5 dakika zaman farkı ile stadyumu terk
etmelidir.
Takım otobüsleri ve hakem araçlarının mümkünse birbirlerine uzak

mesafede park etmeleri gerekmektedir.
 Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda takımlar

ve hakemler ayrı ayrı zaman diliminde aralarında en az 1,5 (bir
buçuk) metre mesafe bırakılacak şekilde sahaya çıkacak ve
sahadan ayrılacaktır.

SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI
(Takım)
Müsabaka isim listesinde yer almayan en fazla 5 futbolcu, yedek

kulübesinin arkasındaki tribünlerde aralarında 1 koltuk
bırakılacak şekilde oturmalıdır.

boşluk

Müsabaka öncesi hakemler tarafından yapılan teçhizat kontrolü,

seremoniden önce saha içerisinde yapılır ve oyuncuların birbirleri
ve hakem ile arasındaki mesafenin en az 1,5 (bir buçuk) metre
olmasına dikkat edilir.
Protokol tribünü selamlanır ve tokalaşma yapılmayarak para

atışına geçilir.
 Takımların ayrı ayrı ve birlikte takım fotoğrafı çekilmez.

DEZENFEKSİYON VE HİJYEN

Stadyumda kullanılan tüm alanlar ve odaların yüzeysel dezenfeksiyonu

sağlanarak, bu alanlara, yedek kulübelerine ve saha
antiseptikleri konulması zorunludur.

kenarına el

Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek kullanımlık

kağıt havlu, el antiseptiği konulması zorunludur.
Her top toplayıcıda maç öncesi, devre arası ve maç sonunda

topları

dezenfekte etmek için dezenfektan ile hijyenik tek kullanımlık
bez bulunmalıdır.
Oyuncu değişiklik tabelaları saha komiserleri tarafından müsabaka

öncesi ve devre arasında dezenfekte edilir ve 4. Hakeme teslim edilir.

MEDYA

 Müsabakaya akredite olan en fazla 8 (sekiz) medya mensubu sadece

Basın Tribünü alanlarını kullanabilir.
Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sahada Foto Muhabiri(En fazla

4 kişi) dışında medya mensubu bulunamaz.
Foto muhabirleri sadece kale arkasında 4 korner direği ile kale direkleri

arasında en az 1,5(bir buçuk) metre aralıklarla konumlanacak şekilde
görev yapacaklardır.
Foto

muhabirleri tüm
fazla yaklaşmamalıdırlar.

süreçte

oyunculara

 Stadyumda röportaj ve basın toplantıları yapılmaz.

4 metreden daha

