
  
  
       

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 
 

COVİD-19 NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLER IŞIĞINDA OKUL SPOR 

FAALİYETLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ İÇİN UYULMASI 

GEREKEN GENEL KURALLAR 

A-Sporcular müsabakalara giderken toplu taşıma kullanmaları 

halinde;  

1. Öğrenci, şoför ve öğretmenler  maske takacaklardır. 

2. Otobüslerde bulunan öğretmen, öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş, 

boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse 

alınmayacaktır. 

3. Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve 

taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu 

olacaktır. 

4. Bu kuralların uygulanmasında  pandemi kurulları sorumlu olacaktır.  

B-Müsabakalara Seyirci Kapasitesi; 

1. Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları 

kapsamında seyirci kabul edilecek, kapalı alanlarda yapılacak 

müsabakalarda ise alanların üçte biri kullanılacaktır. 

2. Seyirciler tribünde sosyal mesafe kurallarına göre ve maskeli 

oturacaklardır. 

C-Spor  Alanına (açık/kapalı) Alınacak Sporcu,Beden Eğitimi 

Öğretmeni,Öğretmen,Yönetici ve Görevliden İstenecek Sağlık Evrakları: 

1. Müsabakalarda okul tarafından  görevlendirilen idareci, antrenör, 

çalıştırıcı, öğretmen aşılı olmaları halinde adapass/aşı kartları ve  her 

7(yedi)  günde bir antijen test  , aşısız olmaları halinde son 72 saatlik 

covid-19   antijen testlerini yineleyeceklerdir.Müsabaka öncesi test 

sonuçlarının pdf çıktılarını hakeme ibraz etmek zorundadır. 



  
  

2. 6. Sınıftan itibaren(6. Sınıflar dahil) öğrenciler adapass/aşı kartları ve her 

7 günde bir antijen test, aşısız olmaları halinde son 72 saatlik covid-19 

antijen testlerini  yineleyeceklerdir. 

3. Okullar test sonuçlarının pdf çıktılarını  dosya halinde  müsabaka öncesi 

hakemlere ibraz etmek zorundadırlar. 

4. Test sonucunu ibraz etmeyen öğrenci sporcu müsabakaya alınmayacaktır. 

D-Yedek oturma alanındaki kişiler ,aralarında birer koltuk boş 

bırakacak şekilde  oturacaklar ve maske takacaklar. 

E- Oyuncular arasında tokalaşma ve/veya takım fotoğrafı çekmek gibi 

yakın temas gerektirecek her türlü davranıştan uzak durulacaktır. 

F- Müsabakalarda pandemi koşulları nedeni  ile  erteleme 

yapılmayacaktır. 

       H- Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Kıbrıs Birinciliği (final)  müsabakaları 

sonunda birinci olan okullar Türkiye’deki yarı final ve final müsabakalarına 

KKTC’yi temsilen müsabakalara katılacaktır. KKTC’de Şampiyon olup 

Türkiye’deki müsabakalara katılmak istemeyen okullar, okul müdürlüğünün 

resmi yazısı ile Milli Günler Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon 

Şubesi’ne bildirecektir. Şampiyon olan okul gitmeyecekse ikinci gelen okul 

gitmeye hak kazanacaktır. 

G- Yukarıda belirlenen tüm kurallar , Sağlık Bakanlığı tarafından 

Covid-19 salgınının ülkedeki seyrine göre ,Bulaşıcı Hastalıklar Üst 

Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda yeniden değerlendirilip,Milli 

Günler Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından 

gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. 

 


