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  לכבוד
 יו"ר מנהלת ליגת העל בכדורגל -מר ארז כלפון

      
 

 שלום רב,
 
 

 כדורגלהנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש בענף הספורט   :הנדון
          

 
בהמשך להנחיות הכלליות ובכדי למנוע התפשטות והידבקות של המחלה, נבקש להביא לידיעתכם כללי 

  זהירות נדרשים משחקני הכדורגל:

)כולל  עצירת ביניים  איטליה או קוריאה דרום, בסין שהיו לאחר, לישראל שהגיעו שחקני כדורגל .1

-סן צרפת, גרמניה, ספרד,, תאילנד ,, יפן, מקאו, סינגפורקונג הונגשהייה בשדה התעופה בלבד(, 

 14)לא כולל עצירת ביניים שהייה בשדה התעופה בלבד( במהלך  אוסטריהאו שוויץ  מרינו, אנדורה,

ימים ממועד השהייה  14הימים האחרונים לפני הגעתם לישראל, ישהו בבידוד בית לתקופה של 

 האחרון באחד מהיעדים. 

 .חולה עם האחרון המגע מיום יום 14 בית בבידוד ישהו מאומת חולה עם הדוק מגעב שהיו שחקנים .2

 נדרשים לא ,נשימתיים תסמינים או חום להם אין אשר מטאיוואן או אוסטרליה,שחזרו  שחקנים .3

 .ויכולים להשתתף במשחקים לבידוד

ללא כל  חקיםלהשתתף במששלא נסעו ליעדים אלה, אך בביתם שוהה אדם בבידוד, יכולים  שחקנים .4

 מגבלה.

לתקופה  ביתשחקנים שחזרו מכנס בין לאומי מחו"ל אינם רשאים להשתתף במשחקים ישהו בבידוד  .5

 ימים ממועד חזרתם ארצה. 14של 

איש לשחקנים שחזרו מכל יעד  100חל איסור השתתפות במשחקים, כנסים או התכנסויות מעל  .6

 שהוא בחו"ל.
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 לחו"ל. פרטיות על השחקנים להימנע מנסיעות .7

 ולהימנע ממגע קרוב ובכלל זה לחיצות ידיים, חיבוקים ונשיקות העל היגיינ הקפדה יתרה יש להקפיד .8

. יש לנגב את הידיים בין השחקנים לפני ובמהלך המשחק. יש לשטוף ידיים לפני המשחק ולאחריו

 בנייר חד פעמי או במגבת אישית.

 הציוד בנפרד.אין להעביר ציוד אישי בין השחקנים ויש לכבס את  .9

 יש לשמור על חדר הלבשה נקי ומאוורר. .10

 
 
 
 
 

 ,כבוד רבב   
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