Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με την συμπλήρωση και υποβολή όλων
των εντύπων σχετικών με τον Covid-19
Η Ανακοίνωση υπάρχει μόνο σαν βοήθημα συμπλήρωσης των πιο κάτω Εντύπων. Δεν αποτελεί μέρος
των Κανονισμών του Cyprus Rally 2020.
Όλοι όσοι δηλώνουν συμμετοχή στο CYPRUS RALLY 2020 λαμβάνουν email,
covid19cyprusrally@gmail.com, από τον Covid-19 Delegate όπου περιλαμβάνει:
CYPRUS RALLY 2020 MITIGATION PLAN
Περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στις ενέργειες που επιτρέπονται και δεν
επιτρέπονται πριν, κατά την διάρκεια και στο τέλος του αγώνα.
EVENT ATTENDEE LIST TEMPLATE CYPRUS RALLY 2020 WITH ENGLISH AND
GREEK INSTRUCTIONS
Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έντυπα, “PROFILE 1 ATTENDEES LIST” και “PROFILE 2
ATTENDEES LIST” που πρέπει να συμπληρωθούν με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.
Είναι σε μορφή EXCEL και χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα είναι ευκολία στην
συμπλήρωση όλων των στοιχείων.
Θα πρέπει να σταλούν πίσω συμπληρωμένα με όλα τα στοιχεία στο email το οποίο σας έχει
ήδη σταλεί, covid19cyprusrally@gmail.com.
Το σχετικό email να έχει σαν Θέμα - Subject το όνομα της Ομάδας / Οργανισμού / Εταιρείας που
υποβάλει τα σχετικά Έντυπα.
-

STAKEHOLDER COMMITMENT

-

ATTENDEE COMMITMENT

FIA APPENDIX S TO THE ISC COVID19 CODE OF CONDUCT και FIA COVID19 CODE
OF CONTACT
Είναι ο Κανονισμός της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) σχετικά με τα μετρά
προστασίας από τον COVID-19 πριν, κατά την διάρκεια και στο τέλος των αγώνων του
μηχανοκίνητου αθλητισμού.
• "PROFILE 1 ATΤENDEES" είναι τα άτομα που θα βρίσκονται στις περιοχές “HIGH DENSITY AREAS”
όπως είναι το Service Park, ο χώρος Τεχνικού Ελέγχου, το Κέντρο Αγώνα (Αρχηγείο), το Γραφείο Τύπου.
• Στα άτομα που στελεχώνουν την Ομάδα περιλαμβάνονται ο Επικεφαλής / Υπεύθυνος της ομάδας, οι
οδηγοί, τα μέλη του συνεργείου, άλλα μέλη της ομάδας κλπ.
• Όλοι οι συμμετέχοντες στο Cyprus Rally 2020 που στελεχώνουν την Ομάδα και περιλαμβάνονται στο
Έντυπο
"PROFILE
1
ATΤENDEES"
για
τους
οποίους
έχει
ζητηθεί ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε
"HIGH DENSITY AREAS" όπως είναι το Service Park και το Κέντρο Αγώνα (Αρχηγείο) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να
έχουν πραγματοποιήσει RT-PCS COVID-19 TEST και το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό.
• Εκπρόσωπος της Ομάδας θα πρέπει να παρουσιάσει όλα τα αρνητικά RT-PCS COVID19 TEST ΟΛΩΝ των ατόμων που έχουν δηλωθεί στο Έντυπο "PROFILE 1 ATENDEES" μαζί με τα
υπόλοιπα Έντυπα στην Γραμματεία του Αγώνα την Τέταρτη 14 Οκτωβρίου 2020. Το COVID-19 TEST
θα πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών προηγουμένως.

• Το έντυπο "STAKEHOLDER COMMITMENT" πρέπει να το υπογράψει ο Υπεύθυνος / Επικεφαλής της
Ομάδας και να παραδοθεί εις διπλούν από τον Εκπρόσωπο της Ομάδας μαζί με τα υπόλοιπα Έντυπα
στην Γραμματεία του Αγώνα.
• ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ της ομάδας που έχει δηλωθεί στο Έντυπο "PROFILE 1 ATENDEES" πρέπει να
υπογράψει ξεχωριστά για τον καθένα το Έντυπο “ATTENDEE COMMITMENT” και να παραδοθούν τα
υπογραμμένα έντυπα από τον Εκπρόσωπο της Ομάδας μαζί με τα υπόλοιπα Έντυπα στην Γραμματεία
του Αγώνα.
• Ο Επικεφαλής / Υπεύθυνος της Ομάδας θα πρέπει να συμπληρώσει και υποβάλει το Έντυπο
“PROFILE 1 ATΤENDEE LIST” για όλα τα άτομα που αποτελούν την ομάδα, "PROFILE 1 ATΤENDEES",
οι οποίοι ΘΑ ΕΧΟΥΝ πρόσβαση στις "HIGH DENSITY AREAS" όπως το Service Park, στο χώρο
Τεχνικού Ελέγχου και στο Κέντρο Αγώνα – Αρχηγείο.
• Η κάθε ομάδα στο Έντυπο “PROFILE 1 ATΤENDEE LIST” θα πρέπει να αναφέρει τον Υπεύθυνο της
Ομάδας για θέματα Covid-19.
• Στο Έντυπο “PROFILE 1 ATΤENDEE LIST” θα αναφέρονται:
- Ονομαστικά ΟΛΑ τα μέλη της ομάδας "PROFILE 1 ATΤENDEES",
- Για το καθένα ξεχωριστά τα καθήκοντα του κατά την διάρκεια του αγώνα,
- Η ημερομηνία που έχει διενεργηθεί το COVID-19 TEST,
- Επιβεβαίωση ότι έχει υπογράψει και υποβάλει το ξεχωριστό Έντυπο “ATTENDEE COMMITMENT”
- Τον χώρο διαμονής του κατά την διάρκεια του Αγώνα.
• Ο Επικεφαλής / Υπεύθυνος της Ομάδας θα πρέπει να συμπληρώσει και υποβάλει το Έντυπο “PROFILE
2 ATΤENDEE LIST” για όλα τα άτομα που αποτελούν "PROFILE 2 ATΤENDEES" οι οποίοι ΔΕΝ
ΘΑ έχουν πρόσβαση στις "HIGH DENSITY AREAS" όπως το Service Park, στο χώρο Τεχνικού Ελέγχου
και στο Κέντρο Αγώνα – Αρχηγείο άλλα θα έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ σε “LOW DENSITY AREAS”. “LOW
DENSITY AREAS” θεωρούνται όλες οι υπόλοιπες περιοχές όπως οι Ειδικές Διαδρομές κλπ.
• Στο Έντυπο “PROFILE 2 ATΤENDEE LIST” θα αναφέρονται:
- Ονομαστικά ΟΛΑ τα μέλη της ομάδας "PROFILE 2 ATΤENDEES",
- Επιβεβαίωση ότι έχει υπογράψει και υποβάλει το ξεχωριστό Έντυπο “ATTENDEE COMMITMENT”,
- Τον χώρο διαμονής του κατά την διάρκεια του Αγώνα.
Και τα δυο Έντυπα, “PROFILE 1 ATTENDEE LIST” και “PROFILE 2 ATTENDEE LIST” είναι σε μορφή
EXCEL και χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα είναι ευκολία στην συμπλήρωση όλων των
στοιχείων. Θα πρέπει να σταλούν πίσω συμπληρωμένα με όλα τα στοιχεία στο email που σας έχει
σταλεί, covid19cyprusrally@gmail.com. Το σχετικό email να έχει σαν Θέμα – Subject το όνομα της
Ομάδας / Οργανισμού / Εταιρείας που υποβάλει τα σχετικά Έντυπα.
ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ “HIGH DENSITY AREAS” ΟΠΩΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ SERVICE PARK, Ο ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ – ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ “PROFILE 1 ATTENDEE LIST”.
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