
TÜRKİYE KORUMALI FUTBOL MÜSABAKALARI İÇİN 

PANDEMİ SÜRECİNDE 

UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE DÜZENLEMELER 

 
Giriş 

 

Bu kılavuz, herhangi bir halk sağlığı yönergesinin ve / veya hükümet yetkilileri 

tarafından yayınlanan kısıtlamaların yerini almasını amaçlamaz ancak, halk sağlığı 

yetkililerinden gelen bu tür bir yönerge ile birlikte hareket edilmelidir. Çelişkili tavsiyeler 

olması durumunda, resmi makamların kanunları, yönetmelikleri ve talimatları, Türkiye Ragbi 

Federasyonu önlemlerinin yerini alır. 

Bu önlemler, hali hazırda mevcut olan Türkiye Korumalı Futbol kuralları ve 

düzenlemeleriyle, özellikle de her müsabakaya atıfta bulunan kılavuzlar ve el kitabı ile 

birlikte okunmalıdır. 

Bu önlemler tüm resmi Korumalı Futbol müsabakaları için geçerlidir. Katılımcı 

kulüplerin kararlaştırılan protokolleri belgelemesi ve Türkiye Ragbi Federasyonu’nun 

info@korumalifutbol.gov.tradresine e-posta göndererek bunları kaydetmeleri gerekir. 

 

KATILIMCI VE EV SAHİBİ KULÜPLER 
 

• Covid Yönetimi 

 
 

• Ev sahibi kulüpler, bir Covid-19 yöneticisi atayacaktır. Bu kişi iletişim kurmaktan 

sorumlu olacak ve oyuna katılan kulüplerle bağlantı kuracaktır. Tek olması 

durumunda Covid-19 oyun yöneticisi aynı zamanda takımın Covid-19 yöneticisi 

olabilir. 

• Ziyaretçi olan kulüp, ev sahibi olan kulüp ile iletişim sağlayacak bir Covid- 19 

yöneticisi atayacaktır. 

• Covid-19 yöneticisi, yerel ve bölgesel protokoller hakkında, Covid-19’un tüm 

yönleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer herhangi bir sağlık 
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geçmişi/tecrübesi yoksa, Covid-19 hakkında gerekli klinik bilgiye sahip bir sağlık mesleği 

mensubundan yardım almalıdır. 

• Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından ev sahibi ve misafir takımın Covid-19 

yöneticileri ile irtibat amaçlı bir Covid-19 yöneticisi atanacaktır. 

• Türkiye Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı, kulüplerin Covid-

19 yöneticileriyle irtibat halinde olacak ve rapor hazırlayacaktır. 

İletişim e-posta adresi: info@korumalifutbol.gov.tr 
 

• Ev Sahibi Covid-19 Yöneticisinin Görevleri 

 
 

• Ev sahibi kulübün Covid-19 yöneticisi, misafir olacak kulüple iletişime geçecek 

ve aşağıda belirtilen konular ile ilgili önlemlerin alındığı ile ilgili görüşecektir. 

• Türkiye Ragbi Federasyonu Covid-19 protokolleri 

• Ulusal Covid-19 düzenlemeleri ve protokolleri 

• Müsabaka Covid-19 süreçleri 

• Ev sahibi takımın Covid-19 yöneticisi, müsabaka süresi boyunca Covid-19 

protokolleri ile ilgili herhangi bir soru için iletişim noktası olacak ve kararı nihai 

olacaktır. Ev sahipliği yapan kulübün Covid-19 yöneticisi, herhangi bir sorunla 

karşılaşıldığında Türkiye Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı ve Merkez 

Hakem Kurulu Başkanlığı ile iletişim sağlayacaktır. 

• Acil bir durumda mevcut test yerlerinden/tesislerinden haberdar olunmalıdır. 

• Kamusal veya özel olmak üzere farklı sağlık sistemlerine uygun sevk sistemlerinden 

haberdar olunmalıdır. 

• Bir salgın durumunda önceden belirlenmiş izolasyon odaları veya tesislerine, izole 

edilmesi gereken kişi/kişilerin yönlendirmesini yapacaktır.  

 Müsabaka/turnuva öncesi bu alanlar ile ilgili Ziyaretçi Covid-19 Yöneticisine ve 

turnuva/müsabaka  baş hakemine bilgi verecektir. 

• Covid-19 yöneticisi, ekibe eşlik eden ‘Takım Doktoru olabilir. 

 

 

 

 

mailto:info@korumalifutbol.gov.tr


 

 

 
• Ziyaretçi Covid-19 Yöneticisi 

 
 

• Ev sahibi takımın Covid-19 yöneticisi tarafından gönderilen bilgilerin alındığını 

onaylayacaktır. 

• Takım üyeleri arasında belirlenmiş bilgi ve protokolleri iletecektir ve herkesin bilgi 

sahibi olmasını sağlayacaktır. 

• Standartların ve protokollerin teslimatından sorumlu olacaktır. 

• Covid-19 yöneticisi, ekibe eşlik eden ‘Takım Doktoru olabilir. 

BİR MÜSABAKAYA veya TURNUVAYA KATILAN 
TAKIMLAR 

 
 

• Test Protokolü: Müsabakalara katılacak takımların bütün üyeleri maç saatinden önceki 

son 72 saat öncesinde PCR testi yaptırmış olmak zorundadır. PCR testi sonuçları 

karşılaşmadan önce rakip takım covid-19 yöneticisi, Ragbi Federasyonu, karşılaşma 

baş hakemi ve teknik kurul ile e-posta yoluyla paylaşılmalıdır. Negatif sonucu 

olmayan hiçbir üye karşılaşma alanına gelemez, müsabakaya çıkamaz ve takımla bir 

arada seyahat edemez / bulunamaz. 

 

 

• Seyahat Sigortası: Seyahat edecek olan takımların üyeleri, seyahat sigortasını 

yaptırmış olmalıdır. 

TAKIM HEYETİ VE SEYAHAT DÜZENLEMELERİ 

 
• Tüm heyetler, yukarıda belirtildiği gibi asgari sayıda katılımcı ile seyahat etmelidir.  

• Yeterli seviyelerde KKE (Kişisel Koruma Ekipmanı), sıhhi temizlik ekipmanı (el 

dezenfektanı ve mendil) ile ve sosyal mesafe korunarak seyahat edilmelidir. 

• Her üye için imzalı ve tarihli, önceki 7 gün içinde herhangi bir semptomu olmadı ve 

olası veya doğrulanmış bir Covid-19 vakasıyla bilerek temas halinde olmadı şeklinde 

bir önbilgi sağlanmalıdır. 



• Ekibin tüm üyeleri için test sonuçlarının basılı kopyası alınmalıdır. 

• Varışta bildirimde bulunulmalıdır ve kılavuzda belirtilen önlemler, heyet üyelerinin 

Covid-19 ile uyumlu herhangi bir belirti sunduğu durumlarda derhal uygulanmalıdır. 

EĞİTİM SEANSLARINA VE MÜSABAKAYA 

HAVALİMANINDAN/HAVALİMANINA SEYAHAT 

 
 

• Her takım, (eğer şehirler arası seyahat ediyorsa) kendisine tahsis edilmiş, kullanımdan 

önce ve sonra uygun şekilde temizlenecek bir otobüse sahip olmalıdır. Sürücü, kişisel 

koruma ekipmanlarına (el dezenfektanı gibi) sahip olacak ve yerel önerileri takip 

edecektir. 

• SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KAFİLELERİ SEYAHAT YÖNERGESİ 

uyarınca hareket etmek zorunludur :seyahatyonergesi.pdf 

 

KONAKLAMA ve TOPLU YEMEK 

 
• Oteller yerel Covid-19 düzenlemelerine uymalıdır. Ev sahibi Covid-19 sorumlusu, 

alınan önlemler ve izlenecek yönergeler hakkında bilgi vermek için otelle ve misafir 

takımın covid-19 temsilcisiyle bağlantı kurmalıdır. 

• Ziyaret ekibi, karantina ve izolasyon ile ilgili yerel düzenlemelere uymak zorundadır. 

• Otel, tüm ekibe aynı katta ve diğer insanlardan uzakta odalar sağlamaya çalışmalıdır.  

• Yemekler, diğer insanlardan (halktan) ayrı olarak, ayrı bir odada yenmelidir. 

• Ziyaret ekibi, diğer insanlarla ve otel misafirleri ile sosyal etkileşimlerini en aza 

indirmelidir. 

 

 

EĞİTİM OTURUMLARI, ZEMİNLERİ & KAPTANIN 

KOŞULARI 

 
• Ekip üyeleri, eğer mümkünse takım tarafından ayarlanan otobüsü kullanarak birlikte 

seyahat etmelidir. Ekip, otobüsün dışındayken, KKE (kişisel koruma ekipmanı), el 

temizliği ve sosyal mesafe ile ilgili yerel kılavuzu takip etmelidir. 

https://shgm.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/SGM/Mevzuat/Seyahat_Yonergesi_2017.pdf


• Eğitim yerleri halka kapatılacaktır. 

• Ev sahibi takım tarafından eğitim sahasında bulunan tüm ekipmanlar derinlemesine 

temizlenecektir. 

• Ev sahibi takım tarafından, eğitim alanında bir dizi KKE (kişisel koruma ekipmanı), el 

dezenfektanı vb. bulundurulacaktır. 

• Ekip üyelerinin önceden hazırlanmış eğitimlere katılması tavsiye edilir ve kendi otel 

odalarında duş almaları daha uygundur. 

• Ekip tarafından getirilen herhangi bir ekipman, ekibin kendisi tarafından taşınmalıdır.  

• Ekip üyeleri vardıklarında ellerini yıkamalı ve eğitim oturumu sırasında düzenli 

olarak el dezenfektanı kullanmalıdır. 

• Ev sahibi takım tarafından, oturum bittiğinde, ekipman ve tesisler tekrar 

temizlenecektir. 

• İdeal olarak spor salonu tesisleri sosyal mesafeyi ihlal etmemek için kademeli 

bir şekilde kullanılmalıdır. 

 

 
MAÇ GÜNÜ 

 
• Ekip, önceki sayfalarda aktarıldığı üzere, eğer mümkünse bir otobüste seyahat etmelidir. 

• İleri düzey taraflar, önceki bilgileri takiben stadyuma seyahat edebilirler. 

• Stadyumda oyuncular ve görevlilerle ilgili alanlar tamamen derinlemesine 

temizlenmelidir. 

• Tüm ekipmanlar uygun şekilde temizlenecektir. 

• Oyuncuların  eğer mümkünse ve ilgili önlemler alınabiliyorsa stadyumda duş almalarına 

izin verilecektir. 

• Tüm odalarda el dezenfektanları bulunacaktır. 

• Oyuncuların halk üyeleriyle kaynaşmasına izin verilmeyecektir. 

• Otele dönüş eğer mümkünse aynı otobüste olacaktır. 

 

 
MAÇ GÖREVLİLERİ 

 
• Türkiye Ragbi Federasyonu Personeli 

 



• Kabul edilmiş önlemleri kullanarak seyahat etmeli ve yüzlerine maske takmalıdırlar. 

• Oyuncular ve personel üyeleri Covid-19 benzeri semptomlarının olmadığını teyit 

etmelidirler. 

• Seyahat düzenlemeleri ekip üyelerine göre yapılacaktır. 

• Konaklama düzenlemeleri ekip üyelerine göre yapılacaktır. 

 

 
• Ev Sahibi Takım Görevlileri 

 
• Ev sahibi takım görevlileri arasında, takım irtibat görevlisi, yetkili yardımcısı, top 

toplayıcılar, zincir tutucular ve hak göstericiler bulunmaktadır. 

• Zorunlu olarak yüz maskeleri ve eldivenleri takmalıdırlar ve katı sosyal mesafe 

kurallarına uymalıdırlar. Ek olarak, bu görevliler de 48 saat önce test edilmelidir ve 

test sonuçları ilgili kurum ve adreslere takım üyeleri ile beraber iletilmelidir. 

 

** Oyun alanına veya oyuncular ile temas edebilecek herhangi bir alana yukarıda 

belirtilen kişi ve ekipler dışında kimse alınmamalıdır. 

 

COVID-19 ACİL DURUM / KRİZ YÖNETİM GRUBU 

 
• Bu grup, Covid-19 hastalarıyla ilgili herhangi bir durumu yönetmekle veya karmaşık 

Covid-19 vakalarıyla sorumlu olacaktır. 

• Kriz durumunda oyun Covid-19 yöneticisi, maç yöneticisi  veya federasyon yetkilisi 

ilk iletişim noktası olacaktır. Maç yöneticisi veya federasyon yetkilisi daha sonra acil 

durum grubunun gerekli olup olmadığına karar verecektir. 

• Covid-19 acil durumu / krizi şu kişileri içerecektir: 

• Covid-19 kulüp yöneticisi 

• Federasyon  yetkilisi 

• Müsabaka Baş Hakemi 

• Ev sahibi takımın Covid-19 yöneticisi, izolasyon odaları için yapılan planlardan 

haberdar olmalıdır. 

SAHA İÇİ OYUNCU REFAHI 

 
• Oyunculara sahaya tükürmemeleri gerektiği hatırlatılmalıdır. 

• Eğer öksürmeleri gerekiyorsa, ağız, dirseğin iç kısmı ile kapatılmalıdır. 



• Tıp ve fizyoterapist pratisyenleri su geçirmez bir üst giymelidir (bu, herhangi bir 

temastan sonra uygun bezlerle temizlenir ve kirlenmişse değiştirilir), eldiven ve maske 

takılmalıdır, göz koruması için de önlem alınmalıdır. Herhangi bir bulaşma riski varsa 

ambulans çağırmalıdırlar. 

• Ambulans personeli, yüksek riskli hastaların yönetimine aşina olmalıdır. Maske, 

eldiven, su geçirmez önlükler kullanıp, göz korumasına dikkat etmelidirler. 

• Oyun öncesi tıbbi toplantı maç yöneticisinin (baş hakem) huzurunda gerçekleşmelidir. 

Ancak, protokol aşağıdaki kontrol noktalarıyla güçlendirilecektir: 

• İlk oyuncu yönetimi 

• Ambulans personelinin rolü 

• Tıbbi odaların düzenlenmesi 

• Sevk eden hastaneler 

 

• İzolasyon odası ideal bir alana/odaya sahip olmalıdır: 

Aerosol oluşturmayan alan / orta bulaşma riski 

 
• Bu alan temiz olmalıdır. 

• Tüm pratisyen hekimler, maske, plastik önlük, eldiven ve olası risklere karşı göz 

koruması kullanmalıdır. 

• Bu alan her olaydan/durumdan sonra temizlenmelidir. 

*Virüsün yayılmaması için, Kişisel Koruma Ekipmanlarının (KKE) takılması ya da 

çıkarılmasının uygun olduğu durumlar standartlaştırılmalıdır. 

• Dikiş atma, bu alanda yapılmalıdır. Oyuncular dikiş atma sırasında cerrahi maske 

takmalıdırlar. 

• Kalp durması durumunda yerel yönergeler izlenecektir. Bizim tavsiyemiz, cep 

maskesi kullanılmamalıdır ve uygun hava yolu desteğine kadar (LMA formu veya ET 

tüpü yerleştirme), beklenmelidir. Ambulans personeli en kısa sürede bu durumu 

kontrol altına almalıdır. Kazazedenin yüzü kapatılmalıdır. Uygun ve doğru solunum 

yolu desteği gelene kadar suni teneffüs yapılmamalıdır. 

 

 
EKİP İÇİNDEKİ TESTLER İÇİN KILAVUZ 

 



• Müsabakadan 48 saat önce yapılan PCR testleri sonucunda pozitif sonuç alan 

üyeler, hiçbir şekilde takım üyeleri ile bir araya gelmemelidir. 

 

• Müsabakadan 48 saat önce yapılan PCR testleri sonucunda pozitif sonuç alan 

üyeler, müsabaka alanına gelmemelidirler. 

 
 

EVRENSEL ve ULUSAL ÖNLEMLER 

 
• Maskeler 

 
Her zaman, cerrahi veya temel bir maske takmanız önerilir. Maskenin takılmadığı durumlar 

dışında (oyuncular ya da hakemler oyundayken), personelin maske takması zorunludur. Tek 

kullanımlık maskeler, otellerde, eğitim yerlerinde ve oyunda bulundurulmalıdır. Teknik 

alandaki personel üyeleri, asistanlar, su taşıyıcıları, top toplayıcılar her zaman maske 

takmalıdır. 

 
• El Yıkama 

 
Ellerinizi dezenfektan veya sabunla yıkamak, olası herhangi bir teması temizlemek için çok 

etkili bir yoldur. Oyuna dahil olan her kişi, kendisine yetecek kadar ekipman sahibi olmalıdır.  

• Plastik Eldivenler 

 
Eldiven kullanımı sadece cilt ile temas halindeyken tavsiye edilir. Bu nedenle, başka bir üye ile 

cilt teması kurulmadıkça, eldiven kullanımını tavsiye edilmez. 

 

• Yüz Koruyucu Aparatlar/Siperlikler 

Yüz koruyucu aparatlar/siperlikler aksi belirtilmediği takdirde, maske yerine kullanılabilir. 

Maske takılmayan ortamlarda/durumlarda bu aparatlar/siperlikler ‘in kullanulması tavsiye edilir.  

 

• Ateş Ölçümü 



Yüksek ateş COVID-19’da görülen klinik bulgulardan biridir. İdeal vücut ısısı 36,5-37,0o, 

dereceleri arsındadır.  

 

• H.E.S. Kodu Uygulaması 

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi 

işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp 

taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. 

 

• Sosyal Mesafe 

 
Sosyal mesafe her zaman korunmalıdır. 


