
для проведення змагань
з дзюдо в умовах пандемії

ПРОТОКОЛ НОРМ



Наступний протокол застосовується, поки в світі ще немає широко розповсюдженої
вакцинації, а місцеві рівні інфікування дозволяють за умови дотримання суворих захисних 
заходів проводити змагання.

Як тільки вакцинація стане доступною, єдиною прийнятною захисною мірою, крім загальних 
гігієнічних вимог, буде те, що кожен учасник, будь то спортсмен, тренер, місцевий персонал, 
співробітники телерадіомовлення і т. д. необхідно зробити щеплення.

Основоположним принципом всіх заходів ФДУ в епоху Covid-19 є захист і захист, надівши
маску і дотримуючись рекомендації цього протоколу. Всі учасники несуть взаємну
відповідальність за захист один одного.

Протокол норм для проведення змагань

з дзюдо в умовах пандемії



Протокол норм для проведення змагань з дзюдо в умовах пандемії

Інтерпретація таких висловлювань у всьому документі:

Соціальне дистанціювання – відстань  між людьми не менше 1,5 м, всюди, де це можливо.

Маска – 3-х шарова хірургічна маска або еквівалент без клапана. Клапани на масках 
фільтрують тільки повітря, що вдихається (з навколишнього середовища в легені), але не 
фільтрують повітря, що видихається (з легких в навколишнє середовище).

Дезінфікуючий засіб – будь-яка рідина або гель, що мають дезинфікуючі властивості, 
схвалені місцевим урядом, переважно поставляються в безконтактних дозаторах.

Персонал – якщо не вказано інше, включає всю робочу силу, присутню під час заходу.

Очищення - очищення з використанням дезінфікуючих засобів на всіх точках професійною 
компанією.

Без рукавичок - не рекомендується використовувати рукавички. Носіння рукавичок створює
помилкове відчуття безпеки, і люди часто забувають мити і дезінфікувати руки. Голі руки 
дезінфікуються частіше, і вони менше торкаються обличчя.



Наведені нижче заходи поширюються на ВСІХ людей, що беруть участь у Заході, з моменту їх 
прибуття до від'їзду.

Кожна людина, яка приймає участь у Заході, повинна керуватися здоровим глуздом в своїй 
поведінці і дотримуватися інструкцій, пов'язаних з пандемією Covid-19, зокрема, поважаючи 
жести бар'єру і соціальне дистанціювання.

На додаток до цього Протоколу, організатор повинен надати брошуру про всі заходи, що 
застосовуються в їх регіоні одночасно з планом змагання. Ці положення місцевого характеру 
будуть додані в даний протокол в якості доповнення.

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ   



ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ 

Особливі умови участі під час пандемії Covid-19

Всі учасники, будь то учасники або співробітники, . приїжджі та місцеві, ПОВИННІ:

• надати по прибуттю як мінімум одну (1) індивідуальну медичну довідку з негативним 
результатом на Covid-19 (тест ПЛР має бути проведений максимум за 3 дні до прибуття) 
та індивідуальну декларацию про відсутність симптомів протягом як мінімум 14 днів.

Положення може бути змінено у відповідності з місцевими вимогами на тот момент;

• завжди носите маску. Виключення: спортсмени на татамі під час змагань, де це 
заборонено, та спортсмени на розминці, де це обирають спортсмени;

• дистанція 1,5 м весь час, крім учасників під час змагань та під час розминки з ОДНИМ 
ПАРТНЕРОМ;

• піддатися безконтактному виміру температури в житлових приміщеннях, на всьому місці
проведення змагань і в будь-якому офіційному місці проведення змагань.

У разі, якщо особа не дотримується умов участі, вона не має права брати участь у Заході



ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ 

Матеріали

• Організатори повинні надати всі нормативні матеріали, необхідні для безперебійного 
проведення заходу під час та поза змаганнями в усіх офіційних місцях проведення заходу 
(маски, дезінфікуючий гель, безконтактні термометри і т. д.).

• Список необхідного обладнання буде наданий ФДУ.

Місце проведення

• Всі приміщення, в яких проводиться захід, повинні часто провітрюватися. Бажано, щоб 
вентіляційна система була обладнана фільтрами класу HEPA або MERV 13 або 14 або 
будь-якою аналогічною системою очищення повітря. 



ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ 

Персонал, пов’язаний з Covid-19 

Менеджер ФДУ по COVID-19 буде призначений ФДУ для кожного заходу.

• Менеджер по COVID-19 з місцевого організаційного комітету (LOC) буде запропонований 
і затверджений IJF..

• Кожна делегація має призначити контактну особу по COVID-19, яка буде присутня під час 
заходу і буде відповідати за будь-які питання, пов'язані з Covid-19 для своєї делегації.

Весь персонал, що спеціалізується на Covid-19, повинен знати діючі правила і особливі
заходи країни, що приймає захід. Вони повинні переконатися, що їх населення добре 
поінформоване про правила і дотримується їх.



ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ 

Тестування на Covid-19  

Оргкомітет повинен організувати і профінансувати службу контролю COVID-19, що включає
як мінімум один (1) тест ПЛР на учасника, який повинен виконуватися відразу після прибуття, 
переважно на випробувальній станції, створеної на території аеропорту.

Оргкомітет повинен надати результати тесту не пізніше 24 годин. До отримання результатів 
тестування всі учасники повинні залишатися в своїх готельних номерах, де також буде 
забезпечено харчування до отримання результатів тесту.

Перед відкриттям залу змагань для делегацій та організаторів менеджер IJF COVID-19 і
менеджер місцевого оргкомітету повинні будуть переконатися, що всі необхідні заходи 
з охорони здоров'я виконані.



Загальні заходи

• Не використовуйте перчатки, за виключеннням особливих випадків (наприклад, 
травмувань з кров’ю).

• Регулярно мийте / дезінфікуйте руки, особливо, якщо ви контактували з людиною або
річчю.

• Учасники мають регулярно мити и дезінфікувати руки та ноги, особливо перед 
розминкою та змаганнями.

• Ніякого рукопожаття – вітайте друг друга ліктями або поклонами.

• Носить маску (міняйте її не рідше двох разів на день).

• При інтенсивних фізичних навантаженнях дозволяється знимати маску.

• Зберігайте максимально можливе соціальне дистанціювання.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАХИСНІ ЗАХОДИ    



ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАХИСНІ ЗАХОДИ 

Загальні заходи (продовження)

• Продезінфікуйте свій мобільний телефон.

• Використовуйте свою ручку, не давайте її на час.

• Будьте единим, кто використовує одні й ті ж паперові документи, мобільний телефон, 
пляшку вод і т. д.

• У разі, якщо у людини є симптомы COVID-19, НЕГАЙНО повідомте про це керівнику
ОРГКОМIТЕТУ або команди COVID-19.



ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАХИСНІ ЗАХОДИ 

Заходи особової гігієни

На початку дня: 

• прийняти душ з милом;

• вимити, продезінфікувати руки;

• надіньтесвіжу маску;

• продезінфікувати ручки, пластик і т. д .;

• Знайдіть найближчий туалет і / або місце для миття рук.

Протягом дня:

• регулярно мийте, дезінфікуйте руки;

• міняйте маску не рідше 2 разів на день;

• регулярно дезінфікуйте свій матеріал;

• продезінфікуйте руки перед тим, як надіти нову маску;

• збирайте використані маски и мусор в мусорне відро, викладене мішком для сміття.

В кінці дня:

• вимийте, продезінфікувати руки;

• продезинфицируйте свои материалы и рабочее место (если применимо);

• собрать и выбросить мусор в мусорное ведро, дополненное мешком для мусора. 



• Персонал місцевого оргкомітету повинен стежити за тим, щоб делегації не змішувалися з 
іншими групами населення після прибуття. Якщо час очікування транспортування або
тестування, співробітники місцевого організаційного комітету повинні переконатися, що
учасники заходу розділені і чекають з дотриманням соціального дистанціювання. Бажано, 
щоб вони почекали за межами аеропорту на відкритому повітрі, якщо дозволяють
погодні умови.

• Переконайтеся, що всі особи, відповідальні за транспорт і прийом (водії, хостесс), 
дотримуються жестів бар'єру, застосовують заходи гігієни і при розміщенні в 
транспортних засобах дотримуються всіх заходів з охорони здоров'я.

• Кожен член делегації повинен управляти своїм багажем всередині і зовні транспортного 
засобу.

ЗАХІД



ЗАХІД

Готель

• Всі повинні строго дотримуватися вказівок, даними персоналом готелю, Оргкомітетом і
ФДУ.

• Кожен член делегації повинен індивідуально управляти своїм багажем від виходу з 
автомобіля до номера в готелі як при прибутті, так і при від'їзді.

• Завжди тримайте маску в громадських місцях на території готелю, за винятком їжі, якщо
вона приймається в громадських місцях на території готелю.

• По можливості уникайте всіх громадських місць на території готелю, коли в цьому немає
необхідності.



ЗАХІД

Акредитація

• Тільки одна людина від делегації може бути присутня на реєстрації на змагання.

• Запланувати порядок роботи делегацій, щоб уникнути переповнення.

• ФДУ визначає, скільки станцій і скільки людей можуть одночасно перебувати в кімнаті. 

• Забезпечте відстань 1,5 м між LOC і делегаціями. 

• Продезінфікувати всі матеріали, які не використовуються індивідуально, після кожної
передачі. 



Аккредитация



ЗАХІД

Зважування

• Кімнати зважування повинні бути розташовані в досить великих місцях, які забезпечують
достатній простір для соціального дистанціювання спортсменів і персоналу, що відповідає
за ці контрольні заходи.

• Що стосується зважування, офіційного або неофіційного, ваги повинні бути 
продезінфіковані відповідним продуктом перед зважуванням кожного спортсмена.

• Учасники повинні продезінфікувати руки і ноги перед зважуванням.

• Спортсмени повинні стояти на вагах босоніж.

• Повинно бути достатньо часу, і повинен бути визначений порядок роботи,

• При зважуванні необхідно дотримуватися вирівнювання спортсменів, позначки на підлозі
повинні бути розташовані для соціального дистанціювання (мінімум 1,5 м між людьми), 
щоб уникнути переповненості.



ЗАХІД

Контроль дзюдогі

• Розстановка для контролю дзюдогі повинна бути дотримана, розмітка на підлозі повинна 
бути розташована для соціального дистанціювання (мінімум 1,5 м між людьми).

• Щоб уникнути можливої передачі через тканину дзюдогі, спортсмен повинен показати
особам, які відповідають за контроль дзюдогі, що його / її дзюдогі відповідає стандартам 
IJF і що все маркування відповідають правилам. Слід уникати будь-якого фізичного
контакту.

• Якщо особи, відповідальні за контроль, повинні торкатися до дзюдогі, вони повинні
дезінфікувати руки після кожного контакту.

• Секутейкі необхідно регулярно дезінфікувати.



Контроль дзюдогі



Контроль дзюдогі



ЗАХІД

Жеребкування

• Повинно проводитися віртуально, доступно в режимі онлайн на інтерактивній платформі.

• Якщо проводиться з глядачами:

- Кімната повинна бути досить великою, щоб поважати соціальне дистанціювання, 
стільці повинні бути розміщені на відстані 1,5 м один від одного;

- Буде прийнятий тільки один тренер кожної статі і кожної делегації (максимум один 
тренер чоловічої статі і одна жінка-тренер на делегацію);

- Тільки відповідний персонал місцевого оргкомітету має право бути присутнім на 
жеребкуванні;

- Журналісти не будуть запрошені;

- Тільки ФДУ може дозволити людям бути присутнім на жеребкуванні.



Жеребкування



ЗАХІД

Транспорт та прибуття до зал у змагань

Виїжджаємо з готелю в зал змагань:

• Якщо можливо, почекайте біля готелю;

• Не об'єднуватися з іншими делегаціями і уникати контактів з іншими людьми, що
проживають в готелі; 

• Керуйте своїм багажем індивідуально;

• Носіть одяг, який ви будете використовувати тільки для подорожей, і переодягніться, як 
тільки ви приїдете в зону розминки.

Прибуття до залу змагань:

• Керуйте своїм багажем індивідуально;

• Зберігайте соціальну дистанцію від інших делегацій, членів персоналу організації і
громадськості (якщо така є).



ЗАХІД

Мінімальні санітарні умови, необхідні на місці проведення змагань

• Безконтактні дозатори дезинфікуючого засобу для рук повинні бути надані в кожному 
пункті входу і у всіх місцях, відвідуваних спортсменами / членами делегацій, персоналом, 
а саме:

- Вхід;
- Коридори;
- Примірочні;
- Туалети;
- Змішана зона;
- Прес-зал;
- зона прогріву;
- Управління дзюдогі / Кімната виклику - Вхід и выход из ФОП;
- Технична таблиця;
- VIP-трибуни;
- VIP-зал;
- Всі зали очікування



ЗАХІД

Мінімальні санітарні умови, необхідні на місці проведення змагань (продовження)  

• Всі дозатори дезинфікуючого засобу необхідно регулярно перевіряти і наповнювати
заново.

• Сміттєві баки, доповнені мішками для сміття.

• Надавайте нові маски персоналу кожні 8 годин.

• Кожну санітарну установку необхідно очищати дезинфікуючим засобом кожні 30 хвилин -
дверні ручки, крани, туалетні кімнати, підлоги і т. Д.

• Кожне санітарне приміщення повинно бути постійно обладнано дозаторами мила, 
одноразовими паперовими рушниками і туалетним папером - НІ текстильним рушникам 
для рук.

• Підлога повинна завжди залишатися сухою.



Мінімальні санітарні умови, 
необхідні на місці проведення
змагань



ЗАХІД

Роздягальні

• Ці приміщення будуть відкритими або закритими в залежності від конкретних правил 
регіону. Якщо вони закриті, спортсмени можуть покинути готель в дзюдогі в спортивному 
костюмі.



ЗАХІД

Зона розігріву

• Татамі для розминки повинно бути досить великим, щоб вмістити відповідну кількість
спортсменів.

• Простір має бути досить великим, щоб можна було встановити ящики або ширми, які
замінять роздягальні. 

• Вони призначені ТІЛЬКИ для спортсменів, які змагаються в день змагань.

• Кожен спортсмен може прийти тільки з ОДНИМ (1) партнером для розминки.

• Буде прийнятий тільки один тренер кожної статі і кожної делегації (максимум один 
тренер чоловічої статі і одна жінка-тренер на делегацію).

• Буде прийнятий тільки один медичний представник від кожної делегації.

• По можливості, організатори повинні надати тренувальний простір для спортсменів, які
беруть участі в змаганнях в один і той же день. Порядок роботи делегацій буде 
визначатися з погодинним резервуванням. За дотримання цих графіків відповідає людина
з організації.

• Глядачі не допускаються.

• Харчування в цьому місці заборонено, за винятком напоїв в пляшках.



Зона разігріву



Зона разігріву



ЗАХІД

Випадкове зважування

• Тільки спортсмен і штатний працівник організації можуть перебувати в кімнаті для 
довільного зважування.

• Ваги необхідно продезінфікувати підходящим засобом перед зважуванням кожного 
спортсмена. 

• Спортсмени повинні стояти на вагах.



ЗАХІД

Місце проведення змагань

• Необхідно дотримуватися загальні правила гігієни з дотриманням вимог IJF і особливих
гігієнічних заходів по COVID-19.

• Татамі (змагання та розминка) повинні бути:

- ретельно очищені і продезінфіковані до і після складання;

- після очищення необхідно зберегти в цілості й схоронності до наступного
використання;

- ФОП: очищається і дезінфікується після кожного раунду;

- розігрів: очищати і дезінфікувати кожні 15 хв.

• Всі особи, присутні на місці змагань, повинні бути в масках, за винятком особливих
випадків.

• Соціальне дистанціювання має дотримуватися щодо розміщення персоналу

• Судді також повинні носити маски під час суддівства.

• Медичний персонал повинен постійно носити маску.



ЗАХІД

Місце проведення змагань (продовження)  

• Спортсмени і тренери отримуватимуть доступ до зони змагань як зазвичай, при цьому
соціальне дистанціювання відсутня.

• Тренер несе відповідальність за перенесення коробки з особистими речами спортсмена.

• Учасник знімає маску безпосередньо перед тим, як потрапити на татамі, кладе її в 
коробку і знову одягає відразу після сутички.

• Тренер повинен носити маску в зоні змагань.



Місце проведення змагань



ЗАХІД

Церемонія нагородження

• Протокол церемонії нагородження повинен враховувати соціальне дистанціювання.

• Він буде організований як і раніше, за винятком нагородження медалями. Спортсмени
самі надягають медалі собі на шию; медалі будуть представлені на подушці.

• Ніякого фізичного контакту, ніякого рукостискання,

• Всі VIP-персони і хостесс повинні носити маски.

• На подіум без маски можуть виходити тільки спортсмени. (Регулює місцевий протокол 
CОVID 19)

• VIP-персони і хостесс повинні дотримуватися дистанції 1,5 м.



Церемонія нагородження



Церемонія нагородження



ЗАХІД

Медіа операції

• Спортсмени, яких просять дати інтерв'ю ЗМІ, і будь-які представники ЗМІ повинні
поважати соціальне дистанціювання.

• Під час співбесіди носити маску не обов'язково, якщо дотримується відстань 1,5 м.

VIP зона

• Персонал повинен носити маску. 

• Гості, які входять на місце проведення, повинні бути забезпечені маскою і повинні носити
її до входу в VIP-зону.

• Регулярно доставляються свіжі столові прилади і склянки.

• Їжа повинна бути накрита, якщо вона не подана. 

• Поверхні регулярно дезінфікують.



ЗАХІД

Офісні приміщення

• Як встановлено місцевим менеджером по Covid-19.

• Дозатори дезинфікуючого засобу для рук на входах і на кожному робочому місці.

Кімната медичного / допінг-контролю

• Відвідують тільки при необхідності.

• Тільки авторизований персонал може увійти.

• Дозатор дезинфікуючого засобу для рук на вході.

• Сміттєвий бак, доповнений мішком для сміття (регулярно спорожняється).



ЗАХІД

Кавова станція для персоналу FOP

• Всі страви і напої подаються.

• Всі чашки / ложки повинні бути одноразовими (бажано паперовими / дерев'яними).

• Цукор повинен бути в окремих пакетиках і не розсипатися.

• Будь-яка їжа (бутерброд, солодощі, фрукти) повинна бути загорнута в плівку.

• Кавова станція повинна бути розміщена з дотриманням, принаймні, соціальної дистанції
від найближчого персоналу FOP.

Громадські зони

• Коридори, переходи і т. д. повинні бути чистими і сухими.

• Дозатори дезинфікуючого засобу для рук доступні через кожні 20 м.

• Використовується тільки при необхідності.

• Соціальне дистанціювання поважається, коли це можливо. 

• Відвідують всі в масках.



Менеджер оргкомітету Covid-19 у зв’язку з менеджером ФДУ Covid-19

• Відповідає за розробку та впровадження заходів з охорони здоров’я.

• Відправить делегаціям перед змаганням брошуру про правила регіону щодо COVID-19 і
реалізації заходів, прийнятих для Заходи

• Проінформує персонал організації ФДУ про ці заходи.

• Під час жеребкування проінформує делегації про ці заходи.

• Забезпечить дотримання санітарних заходів.

• Буде підтримувати зв'язок з місцевими закладами охорони здоров'я, відповідальними за 
лікування інфекцій Covid-19.

• Знатимуть, як управляти будь зареєстрованої інфекцією - організувати поділ до евакуації, 
організувати евакуацію і т. Д.

• Надасть маски і дезінфікуючі засоби для персоналу і делегацій.

• Проконтролює генеральне прибирання.

• Сміттєві баки і кошики для паперів необхідно спорожняти регулярно і до їх заповнення.

• Отвечает за разработку и внедрение мер по охране здоровья.

• Отправит делегациям перед соревнованием брошюру о правилах региона в

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ ПЕРСОНАЛУ 



ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ ПЕРСОНАЛУ

Волонтери, ін.

• повинні знати, хто є організатором заходу і менеджером ФДУ Covid-19 на заході.

• повинні знати санітарний протокол заходу.

• несуть відповідальність за застосування протоколу.

• повинні носити маску, за винятком випадків.

• необхідно дотримуватися особистої гігієни.

• повинні поважати заходи соціального дистанціювання. 

Делегації

• • повинні знати, хто є організатором заходу і менеджером ФДУ Covid-19 на заході.

• • повинні знати санітарний протокол заходу.

• • несуть відповідальність за застосування протоколу.

• • повинні носити маску, за винятком випадків.

• • необхідно дотримуватися особистої гігієни.

• • повинні поважати заходи соціального дистанціювання.



ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ ПЕРСОНАЛУ

Медичний комісар заходу

• повинен знати, хто є організатором заходу і менеджером ФДУ Covid-19 на заході.

• повинен знати санітарний протокол заходу.

• відповідає за застосування протоколу.

• повинен носити маску, за винятком випадків.

• необхідно дотримуватися особистої гігієни.

• повинні поважати заходи соціального дистанціювання.


