
 . سن ورزشکاران4

ورزشکاران جوان  بهتر از کودکان دستورالعمل 
های بهداشتی )مثل فاصله اجتماعی و عدد   
استفاده از تجهیزات ورزشی مشترک( را رعایت 
می کنند. در صورت امکان، مربی، والدید  یدا 
فرد دیگری می توانند در اطمینان از رعدایدت 
نکات بهداشتی و  فاصله اجتماعی بده شدمدا 

 کمک کند.  

 . داشتن بیماری زمینه ای5

مربیان باید سطح خطر را بر اساس بیماری زمینه ای که باعث 

تشدید کرونا می شود ارزیابی کنند.  کودکانی که آسم ، دیابت 

 یا سایر مشکالت سالمتی دارند در خطر بیشتری هستند.

 . اندازه تیم6 
افزایش تعداد ورزشکاران می تواند احتمال انتقدال  
کرونا را بیشتر کند. توصیه می شود در صدورت 
امکان. فعالیت ورزشی با تعداد کمتر و در گدروه 
های کوچک تر و در سال  هایی با تهویه بدهدتدر 

  انجا  شود

 . محدود کردن بازیکنان و افراد غیر ضروری7
از حضور تماشاگران  و بازدید کنندگان غیر ضدروری در حدید  

 ورزشی امتناع شود.فعالیت 

 

 . سفر ورزشی8

سفر باعث می شود ورزشکاران و کادر تیم بیشتر در معرض کرونا قرار گیرند یا 

اینکه ندانسته آن را به دیگران منتقل کنند. بهتر است تا حد ممک  از سفر های 

غیر ضروری ورزشی کاسته شود و در صورت سفر حتما نکات بهداشتی رعایت 

 شود.

 . رعایت فاصله اجتماعی بازیکنانی که در گیر بازی نیستند3

مربیان می توانند ورزشکارانی که درگیر بازی نیستند را ترغیب کنند بجای تجمع در 
کنار زمی  یا نیمکت، به فعالیت های ورزشی که باعث افزایش مهارت ها و بهبود 
 عملکرد  ظرفیت هوازی و افزایش کارایی قلبی عروقی شان می شود، بپردازند.

 کاهش تعداد مسابقات فصل

 بازیکنان به جای رقابت بر روی مهارت های فردی 

 . تماس نزدیک بازیکنان و مدت زمان آن1
در رشته های ورزشی مثل بسکتبال و کشتی که ورزشکاران با هم در تماس نزدیک  

 هستند  حفظ فاصله اجتماعی دشوارتر از رشته های انفرادی است. 

 

 جهت رعایت فاصله اجتماعی :

  تمرکز بیشتر بر ورزش های انفرادی 

  محدود کردن زمان بازی 

 کاهش تعداد مسابقات فصل 

  تشکیل گروه های کوچک تر ورزشی 

  . به حداقل رساندن تجهیزات ورزشی مشترک2

استفاده از تجهیزات ورزشی مشترک را به حداقل برسانید و تدجدهدیدزات 

مشترک ورزشی را تمیز و ضد عفونی کنید تا خطر گسترش کرونا کاهدش 

 یابد.

تاثیر  نحوه فعالیت ورزشی و نحوه استفاده از تجهیزات مشترک ورزشی بر گسترش کرونا 

 :دارد. جهت ارزیابی خطر شیوع  کرونا، موارد زیر را در نظر بگیرید


