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SALGIN SÜRECİNDE 
2021 SEZONU KORUMALI FUTBOL LİGİNDE 

UYULMASI GEREKEN SAĞLIK VE TEMİZLİK KURALLARI  
VE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 
Giriş  
Bu kılavuz, herhangi bir sağlık yönergesinin veya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 
kısıtlamaların yerini almayı amaçlamaz. Bu kılavuzdaki önlemler, hali hazırda mevcut olan 
Türkiye Ragbi Federasyonu Korumalı Futbol branşı kuralları ve düzenlemeleriyle, özellikle 
de müsabaka şart ve önlemlerine atıfta bulunan kılavuzlar ve el kitapları ile birlikte 
okunmalıdır.  
 
Bu kılavuzdaki önlemler tüm resmi Korumalı Futbol maçları ve/veya turnuvaları için 
geçerlidir. Katılımcı kulüplerin kararlaştırılan protokolleri gerekli zaman dilimlerinde 
belgelemesi ve Türkiye Ragbi Federasyonu’nun info@korumalifutbol.gov.tr adresine e-
posta göndererek bunları beyan etmeleri gerekir.  
 
Bu kılavuz yayınlandığı tarih itibariyle ülkemizin içinde bulunduğu sağlık koşullarını esas 
alarak hazırlanmıştır, bu koşullarda herhangi bir değişiklik olması durumda kılavuz 
değiştirilebilinir veya revize edilebilinir.  
 
Bu kılavuz Korumalı Futbol müsabakalarında saha içinde rol alabilecek, sahaya 
girebilecek bütün bireyler için geçerlidir (Sporcu, Antrenör, Kulüp İdarecisi, Hakemler, 
Müsabaka Görevlileri). 
 

KATILIMCI VE EV SAHİBİ KULÜPLER 
1. Covid Yönetimi  
a) Ev sahibi kulüpler, bir Covid-19 yöneticisi atayacaktır. Bu kişi iletişim kurmaktan sorumlu 
olacak ve turnuvaya / müsabakaya katılan kulüp(ler)le bağlantı kuracaktır.  

 
b) Misafir kulüp, ev sahibi olan kulüp ile iletişim sağlayacak bir Covid- 19 yöneticisi atayacaktır. 
Bu kişi Takım Doktoru da olabilir. 
 
Covid-19 yöneticisi, yerel ve bölgesel protokoller hakkında, Covid-19’un tüm yönleriyle ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Eğer herhangi bir sağlık geçmişi/tecrübesi yoksa, Covid-19 
hakkında gerekli klinik bilgiye sahip bir sağlık profesyonelinden yardım almalıdır.  
 

c) Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından ev sahibi ve misafir kulüplerin Covid-19 yöneticileri 
ile irtibat amaçlı bir Covid-19 yöneticisi atanacaktır.  

 

d) Türkiye Ragbi Federasyonu Korumalı Futbol Teknik Kurul Başkanlığı, kulüplerin Covid-19 
yöneticileriyle irtibat halinde olacak ve gerekmesi halinde rapor hazırlayacaktır.  

 

e) İletişim e-posta adresi: info@korumalifutbol.gov.tr 
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f) Covid-19 yöneticileri (maksimum 2 adet olabilir) sezon başında kulüpler tarafından 
belirlenecek ve federasyona resmi kanallar ile (mail ve/veya faks) bildirilecektir. 
 
g) Covid-19 yöneticileri sezon içerisinde değişebilir. Bu değişiklik ile ilgili bilgi federasyona 
resmi kanallar ile (mail ve/veya faks) bir sonraki müsabakadan yedi (7) gün önce 
bildirilmelidir. 
 
h) Olası bir değişiklik sonrası göreve yeni başlayan Covid – 19 yöneticisi yukarıda belirtilen 
konulara hakim olmak zorundadır. 
 

2. Ev Sahibi Covid-19 Yöneticisinin Görevleri (ekibe eşlik eden Takım Doktoru 
olabilir) 
 
a. Ev sahibi kulübün Covid-19 yöneticisi, misafir olacak kulüple iletişime geçecek ve aşağıdaki 
düzenlemelere göre hareket edildiğinden emin olacaktır:  
 

i. Türkiye Ragbi Federasyonu Covid-19 düzenlemeleri 

ii. GSGM Ulusal Covid-19 düzenlemeleri 

iii. Turnuva/Müsabaka Covid-19 süreçleri  
iv. Sağlık Bakanlığı Covid-19 yönergeleri 
v. Müsabakanın gerçekleşeceği ilin Hıfzıssıhha Kurulu Kararları 
 
b. Ev sahibi kulübün Covid-19 yöneticisi, turnuva süresi boyunca Covid-19 düzenlemeleri ile 

ilgili herhangi bir soru için iletişim noktası olacak ve aşağıda belirtilen 2. Maddenin  c, d, e 
maddeleri ile ilgili kararı nihai olacaktır. Ev sahipliği yapan kulübün Covid-19 yöneticisi, 
herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Türkiye Ragbi Federasyonu Korumalı Futbol Teknik 
Kurul Başkanlığı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı ile iletişim sağlayacaktır.  

 
c. Acil bir durumda faydalanmak üzere mevcut test yerlerinden/tesislerinden haberdar 

olacaktır.  

d. Kamusal veya özel olmak üzere farklı sağlık sistemlerine uygun sevk sistemlerinden 

haberdar olacaktır. 

e. Bir salgın durumuna karşı olası en az bir izolasyon odası veya tesisi belirleyecektir. Bu 

belirlemelerle ilgili olarak, ziyaretçi kulübün Covid-19 yöneticisine ve müsabaka baş hakemine 
müsabaka öncesi bilgi verecektir. 

 
3. Misafir Covid-19 Yöneticisi (ekibe eşlik eden Takım Doktoru olabilir) 
a. Ev sahibi kulübün Covid-19 yöneticisi tarafından gönderilen bilgilerin alındığını 

onaylayacaktır.  

b. Kulüp üyelerinin gerekli bilgi ve düzenlemelere hakim olmasını sağlayacaktır.  

c. Müsabaka öncesi ve sonrası teslim edilmesi gereken belgelerden sorumlu olacaktır.  

 

BİR MÜSABAKAYA VEYA TURNUVAYA KATILAN KULÜPLER 
 

1. Sahaya çıkacak Takımın yapısı ve boyutu: Korumalı Futbol müsabakaları için minimum 
standart kafile katılımcı sayısı 25’dir (Gerekli sayıda antrenör ve yönetici içermek üzere) . 
Kulüplerin bulaşma riskini azaltmak için deplasman müsabakalarına bu sayıya yakın 
katılımcı ile seyahat etmesi faydalı olacaktır. Ancak, kulüpler tarafından gerekli görülürse, 
daha fazla personele izin verilebilir.  



        
 

 

 

2. Kulüplerin lisanslı veya lisanssız bütün personellerinin takip edilebilmesi adına bütün 
yetkililerin ikamet adreslerinin, iş adreslerinin, kişisel bilgilerinin ve acil bir durum anında 
irtibata geçilecek yakının kayıtlı olduğu bir çizelgenin kulüp tarafından oluşturulması 
gerekmektedir. Eğer personel herhangi bir neden dolayı müsabakadan beş (5) gün 
öncesinde bu adreslerin dışında bir ziyaret gerçekleştirecekse, olası bir Covid-19 
bulaşımına maruz kalmamak için azami önlemi alması gerekmektedir. 

 

3. Kulüpler gerçekleştirdikleri her yüz yüze idman, toplantı vb. etkinlik için ilgili alana giriş 
izni olan personelin yoklamasını tutacak, girişlerde ateş ölçümü uygulaması yapacak ve 
bu alana giriş H.E.S. kodu doğrulamasıyla yapılacaktır. Alınacak bu önlemler kayıt altında 
tutulacaktır ve federasyonun talep etmesi durumunda kulüp tarafından en kısa sürede 
sağlanacaktır.  

 

4. Deplasmana gidecek olan kulüpler, yolculuğa çıkarken ve müsabakanın oynanacağı 
sahaya giderken (ulaşım araçlarına binmeden önce) her iki seferde de olmak üzere, ateş 
ölçümü ve H.E.S. kodu doğrulaması yapacaktır. 

 

5. Test Protokolü: Misafir kulüp üyeleri, seyahatten 2 gün önce test edilmelidir ve sonuçlar, 
kafile yerlerinden ayrılmadan önce, misafir kulübün Covid-19 yöneticisi tarafından Türkiye 
Ragbi Federasyonu’nun info@korumalifutbol.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir. 
Aynı zamanda ev sahibi kulübün Covid-19 yöneticisi ile de irtibata geçilmelidir. Ev sahibi 
kulüp üyeleri de müsabaka / turnuvadan 2 gün önce test edilmelidir ve sonuçlar en geç 24 
saat öncesinde Covid-19 yöneticisi tarafından info@korumalifutbol.gov.tr adresine e-posta 
ile gönderilmelidir. Aynı zamanda misafir kulübün Covid-19 yöneticisi ile de irtibata 
geçilmelidir.  

Testlerin gerçekleştirilmesi için müsabaka / turnuva katılımcısı sporcu, antrenör ve 
yöneticilere Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından herhangi bir şehrin test merkezinde 
test yaptırabilmeleri adına resmi izin belgesi düzenlenecektir. 

 
5. Seyahat Sağlık Sigortası: Tüm kafile mensupları, Türkiye Ragbi Federasyonu uyarınca 
sigortalı olmalıdır.  
 
6. Konaklama yapılacaksa otele varışta, herhangi bir sorun çıkmasını engellemek ve 
süreçleri onaylamak için ev sahibi ve misafir kulüplerin Covid-19 yöneticileri bir araya 
gelmelidir. Bu toplantı bir video konferans aracılığıyla veya sosyal mesafe önlemlerine 
özen göstererek ve maske takılarak yüz yüze yapılabilir. Müsabaka başhakemi bu 
toplantıya katılacak ve Covid-19 protokol raporunu sunarak uyulması gereken kuralları 
anlatacaktır. Covid-19 yöneticileri ve müsabaka baş hakemi, hali hazırda atılan adımları 

gözden geçirecek ve müsabakaya hazırlık için günlük önlemlere değinecektir.  
 

KAFİLE VE SEYAHAT DÜZENLEMELERİ 

 
1. Kafileler, yukarıda belirtildiği gibi asgari sayıda katılımcı ile seyahat etmelidir.  

2. Kulüplerin bütün personelleri tüm seyahatleri boyunca sosyal mesafe şartlarına uymalı, 
kişisel hijyen kurallarını aksatmamalı ve bütün alanlarda sürekli maske ve/veya siperlik 
takmalıdır.  

3. Yeterli sayılarda KKE (Kişisel Koruma Ekipmanı), sıhhi temizlik ekipmanı (el 
dezenfektanı, maske, eldiven, mendil ve siperlik) ile ve sosyal mesafe korunarak seyahat 
edilmelidir.  



        
 

 

4. Her üye için imzalı ve tarihli, müsabakadan önceki 2 gün içinde herhangi bir semptomu 
olursa bildireceği, olmaması için azami çabayı göstereceği ve/veya olası veya doğrulanmış 
bir Covid-19 vakasıyla bilerek temas halinde olmayacağına dair bir taahhüt formu 
hazırlanmalıdır.  

5. Kafilenin tüm üyeleri için test sonuçlarının basılı kopyası alınmalıdır.  

6. Kafilenin yolculuğunun sonlandığı varış noktasında tekrar ateş ölçümü yapılmalı ve 
kişilerin Covid-19 belirtileri gösterip göstermediklerine dikkat edilmelidir. Belirti gösteren 
kişi kafileden izole edilmeli ve ilgili sağlık birimlerine haber verilmelidir.  

 

7. Her kulüp, kendisine tahsis edilmiş, kullanımdan önce ve sonra uygun şekilde 
temizlenecek bir otobüsle seyahat etmelidir. Sürücü, kişisel koruma ekipmanlarına (el 
dezenfektanı gibi) sahip olacak, yolculuk boyunca maske veya siperlik takacak ve yerel 
önerileri takip edecektir. Liglere katılan kulüpler Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri 
Seyahat Yönergesine uygun hareket etmeyi taahhüt ederler. 

 

8. Seyahatler Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi uyarınca 
planlanmalı ve yapılmalıdır.  
 

KONAKLAMA 
 

1. Oteller yerel Covid-19 düzenlemelerine uymalıdır. Ev sahibi Covid-19 yöneticisi, alınan 
önlemler ve izlenecek düzenlemeler hakkında bilgi vermek için otelle ve misafir kulübün 
Covid-19 temsilcisiyle bağlantı kurmalıdır.  

2. Misafir kulüp, karantina ve izolasyon ile ilgili yerel düzenlemelere uymak zorundadır.  

3. Otel, tüm kafileye aynı katta ve diğer insanlardan uzakta odalar sağlamaya çalışmalıdır.  

4. Yemekler, diğer insanlardan (halktan) ayrı olarak, ayrı bir mekanda yenmelidir.  

5. Misafir kulüp, diğer insanlarla ve otel misafirleri ile sosyal etkileşimlerini en aza indirmeli, 
mümkünse etkileşimde bulunmamalıdır. 
 

YEMEK 
 

1. Müsabakaya kadar olan tüm öğünler her zaman otelde yenmelidir.  

2. Otel, yemekler için ayrı bir mekan sağlamalıdır, bu mekan diğer zamanlarda toplantılar  
için kullanılabilir.  

3. Herhangi bir kutlama yapılmamalıdır.  
 
 

MAÇ GÜNÜ 
 
1. Kafileler, önceki sayfalarda aktarıldığı üzere, tercihen aynı araçta (örneğin aynı 
otobüste) seyahat etmelidir. Herhangi bir nedenden dolayı kulüp personelleri aynı araçta 
toplu olarak seyahat edemeyecek ise, kulüpten ayrı seyahat edecek kişiler mümkün 
olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayacak ve seyahatleri boyunca sosyal 
mesafelerine dikkat edip sürekli maske ve/veya siperlik kullanacaklardır. 

2. Stadyumda oyuncular ve görevlilerle ilgili alanlar ve müsabaka esnasında kullanılacak 
ekipmanlar derinlemesine temizlenmelidir. Bu kural ev sahibi kulübün sorumluluğu 
altındadır. 

3. Stadyuma girişler esnasında sosyal mesafeye dikkat edilecek, her iki kulübün müsabaka 
katılımcılarının ve hakemlerin ateşleri ölçülecek ve H.E.S kodları kontrol edilecektir. Bu 
kural ev sahibi kulübün sorumluluğu altındadır. 

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2019/11/5/SPOR%20KAFİLELERİ%20SEYAHAT%20YÖNERGESİ_637085734499878849.pdf


        
 

 

4. Ev sahibi kulüp duşların temizliği ve hastalık bulaştırma risklerine karşı güvenliği 
müsabaka öncesinde yazılı olarak garanti edemiyorsa, her iki kulübün de oyuncularının 
müsabakanın yapıldığı tesiste duş almalarına izin verilmemelidir. Bu kural ev sahibi 
kulübün sorumluluğu altındadır. 

5. Tüm kapalı alanlarda yeterli miktarda el dezenfektanı bulunmalıdır. Bu kural ev sahibi 
kulübün sorumluluğu altındadır. 

6. Sahada mücadele eden oyuncuların dışında kalan bütün personeller (yedek sporcular, 
antrenörler, kulüp yetkilileri, sağlık personelleri, yardımcı personeller) sosyal mesafe 
kurallarına uymalı ve sürekli olarak maske ve/veya siperlik kullanmalıdır. 

6. Oyuncuların halkla / seyircilerle kaynaşmasına izin verilmemelidir.  Bu kural ev sahibi 
kulübün sorumluluğu altındadır. 

7. Otele dönüş yapılacaksa müsabaka alanına gelinen aynı otobüs ya da araçlarla 
yapılmalıdır.  
 
8. Müsabaka sonu seremoni yapılmamalıdır. 
 

MAÇ GÖREVLİLERİ 
 

1. Türkiye Ragbi Federasyonu Personeli (Hakemler ve gözlemciler) 
 
a. Kabul edilmiş önlemleri kullanarak seyahat etmeli ve seyahatleri süresince maske veya 
siperlik kullanmalılardır.  

b. Covid-19 benzeri semptomlarının olmadığını ve gerekli izolasyon şartlarına uyduklarını 
yazılı olarak teyit etmelidirler.  

c. Seyahat düzenlemeleri kafile üyelerine göre yapılacaktır.  

d. Konaklama düzenlemeleri kafile üyelerine göre yapılacaktır.  
 
e. Test Protokolü: Maç görevlileri, karşılaşmadan 2 gün önce test edilmelidir ve sonuçlar, 
görevliler müsabaka için hareket etmeden önce, karşılaşma baş hakemi tarafından Türkiye 
Ragbi Federasyonu’nun info@korumalifutbol.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir.  

 

Karşılaşma baş hakemi ilgili önlemlerin alındığının kontrol edilmesi adına ev sahibi ve 
deplasman kulüplerinin Covid-19 yöneticisi ile temasa geçmesi gerekmektedir.  

 

Testlerin gerçekleştirilmesi için müsabaka / turnuva katılımcısı sporcu, antrenör ve 
yöneticilere Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından herhangi bir şehrin test merkezinde 
test yaptırabilmeleri adına resmi izin belgesi düzenlenecektir. 

 
f. Stadyuma girişleri sırasında tüm görevlilerin ateşleri ölçülmeli ve H.E.S. kodu kontrolü 
yapılmalıdır. 
 
2. Ev Sahibi Kulüp Görevlileri  
 
a. Ev sahibi kulüp görevlileri arasında, takım irtibat görevlisi, maç günü doktoru/sağlıkçısı, 
yetkili yardımcılar, malzemeciler bulunabilir.  



        
 

 

b. Tüm görevliler zorunlu olarak yüz maskesi veya siperlik takmalı ve katı sosyal mesafe 
kurallarına uymalıdırlar.  

c. Müsabaka öncesinde evlerini birleştirmemeleri gerekir. 
  
3. Ev Sahibi Kulüp Gönüllüleri  
 
a. Sporcular ile doğrudan veya dolaylı şekilde temasta bulunacak bütün gönüllüler test 
edilmiş olmalı ve ilgili evrakları kulüplerin evrakları ile beraber federasyona yazılı olarak 
ulaştırılmalıdır.   

b.Stadyuma girişleri sırasında ateş ölçümü ve H.E.S.kodu doğrulamasına tabi olmalıdırlar. 

c. Zincir ekibi ve top toplamak ile sorumlu ekip MHK tarafından atanmaz ise gönüllülerden 
seçilebilir, bu durumda Gönüllüler maske ve/veya siperlik ve eldiven kullanarak görev 
yapabilirler.  
 
4. Halk Üyeleri / Seyirci  
 
a. Halkın katılımı yerel yönergelere göre düzenlenecektir, ancak yine de halk üyeleri ve 
oyuncular arasında temasa/yakınlığa izin verilmemelidir.  

 
5. Gazeteciler  
 
a. Sahaya girişlerine izin verilmemelidir. 
 
b. Karışık bölge görüşmeleri: Net mesafe 2 metre olmalıdır ve röportaj yaparken koruyucu 
maske takılmalıdır. Açık hava bölgeleri tavsiye edilmektedir.  

c. Oyuncular röportaj verirken maske ve/veya siperlik takmalıdır.  
 
 

COVID-19 ACİL DURUM / KRİZ YÖNETİM GRUBU 
 

a. Bu grup, Covid-19 hastalarıyla ilgili herhangi bir durumu yönetmekle veya karmaşık 
Covid-19 vakalarıyla sorumlu olacaktır.  

b. Kriz durumunda müsabaka / turnuva Covid-19 yöneticisi, müsabaka / turnuva Baş 
hakemi veya Federasyon Temsilcisi ile ilk iletişim noktası olacaktır. İlk önce acil durum 
ilanının gerekli olup olmadığına karar verecektir.  

 
c. Covid-19 acil durumu / krizi yönetim grubu şu kişileri içerecektir:  
- Covid-19 kulüp yöneticileri 

- Federasyon temsilcisi 

- Turnuva/Müsabaka Baş Hakemi  
 

d. Ev sahibi kulübün Covid-19 yöneticisi, izolasyon odaları için yapılan planlardan diğer 
üyeleri haberdar etmelidir. 



        
 

 

e. Bu grup, gün içinde meydana gelen sorunları tartışmak ve ertesi güne hazırlanmak için, 
her akşam veya gerekli görülen zaman aralıklarında, bir bilgilendirme / istişare toplantısı 
yapmalıdır.  
 
f. Bu grup (Kulüpler Covid-19 yöneticileri ve müsabaka baş hakemi), müsabaka sabahı her 
iki kulübün de sporcuları yola çıkmadan bir toplantı gerçekleştirecek (online toplantı 
olabilir) ve bu toplantıda taraflar kendi ekiplerinde bulunan herhangi bir personelde Covid-
19 belirtisi olmadığını yazılı olarak (mail yoluyla olabilir) beyan edeceklerdir. Ekiplerinden 
bu bilgileri almak grup üyelerinin sorumluğundadır ve talep edildiği takdirde beyanlarının 
gerekçelerini göstermeleri beklenecektir.  

 
SAHA İÇİ OYUNCU REFAHI 

 
a. Oyunculara sahaya tükürmemeleri gerektiği hatırlatılmalıdır.  

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

c. Müsabakada görevli sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine göre görev 
yapması beklenir. 

d. Sahada bulunan her personel, kendi su şişesini kullanmalı ve tükettikten sonra şişeyi 
çöpe atmalıdır. 

e. Personeller arasında ekipman değişimi mecburi ise bu değişimden önce ekipmanlar 
uygun şekilde dezenfekte edilmelidir. 

f. Sporcuların dinlenebilecekleri yerler yeterli kapasitede olmalı ve sporcular ayakta ya da 
otururken aralarında en az iki (2) metre mesafe olmalıdır.  

 

KAFİLE İÇİNDEKİ POZİTİF TESTLER İÇİN KILAVUZ  
 

Türkiye Ragbi Federasyonu, müsabakadan / turnuvadan önce pozitif vakalar rapor 
edildiğinde aşağıdaki protokolü uygulayacaktır:  
 
• Ekibin 1-4 adette üyesinin pozitif olduğu bildirilirse, ekibin geri kalanı izole edilmiş 
sayılırlar. Pozitif olduğu tespit edilen bireyler kafilelerinden ayrılacak ve yerel 
bölgelerindeki kurallara göre karantinaya alınacaktır. Kafilenin diğer üyeleri ve seyahat 
edecek tüm bireyler yakından izlenecektir. Müsabaka, Covid-19 Yönetim Grubu tarafından 
verilen anlaşmadaki gibi gerçekleştirilmelidir. Bu durum karşılaşmanın oynanabilmesi için 
bir kulübün sahada bulundurması gereken aktif lisanslı sporcu sayısını değiştirmez, bu 
sayı yirmi beştir. (25) 

• Ekibin 5 veya daha fazla adette üyesinin pozitif olması sonucunda, bu bir küme olarak 
kabul edilecek ve hemen Covid-19 federasyon yöneticisi ve başhakeme rapor verilecektir.  
Bu durumda müsabakanın başhakemi veya Ragbi Federasyonu karşılaşması tehir 
edecektir. Oynanması mümkünse, karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih ya da 
müsabakanın nasıl tescil edileceği Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından duyurulacaktır. 
 
• Pozitif test sonucu alan bireyler, test sonuçları negatife dönene kadar ya da belirlenmiş 
ulusal karantina süreçleri bitene kadar kulübün antrenman, toplantı vb. etkinliklerinin hiçbir 
tanesine katılamazlar. 
 



        
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

GENEL ÖNLEMLER 
a. Maskeler  
Her zaman, cerrahi veya temel bir maske takılması 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 ve diğerleri her zaman 
maske takmalıdır.  
 
b. El Yıkama  
Elleri 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.  
 
c. Plastik Eldivenler  
Eldiven kullanımı sadece cilt ile temas halindeyken tavsiye edilir. Bu nedenle, başka bir 
üye ile cilt teması kurulma olasılığı olmadıkça, eldiven kullanımını tavsiye edilmez.  
 
d. Sosyal Mesafe  
Sosyal mesafe her zaman korunmalıdır. Aynı kafileden olmayan kişiler arasında oyun alanı 

dışında minimum 2 metre sosyal mesafe sağlanmalıdır. 

 

  


