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Setul de măsuri prevăzute în prezentul regulament, elaborat în baza Ordinului Ministerului Sănătății 1819/2020, au ca
scop reducerea la maximum a riscului de apariție a unui focar de COVID-19 în rândul echipelor de futsal ce participă
în competițiile FRF. Cu toate acestea, riscul nu poate fi niciodată eliminat cu totul. Ca atare, se impune vigilență
permanentă și un grad ridicat de conformare voluntară din partea tuturor celor implicați, de la jucători și staff tehnic la
personalul auxiliar.

Simptomatologia COVID-19:
 Cele mai comune sunt: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât, stare de 

oboseală, dureri musculare, etc.
 Simptome mai rare: dureri de cap, greață, diaree, alte simptome.

A. SCOP



Echipele vor efectua o testare COVID-19 prin metoda RT-PCR cu cel mult 48 de ore înainte de data programată
pentru începerea competiției/turneului. Fiecare echipă va transmite către organizatorul competiției lista nominală a
participanților, precum și rezultatul testelor RT-PCR efectuate înainte de prezentarea la competiție. În cazul în care
competiția/turneul se întinde pe o perioadă de mai mult de două săptămâni, testarea participanților prin metoda RT-
PCR se va reface periodic, din 14 în 14 zile. Sunt necesare teste pentru jucători, staff tehnic și medical, arbitri,
delegați de joc și ofițeri de control doping.

Persoanele pozitive SARS-CoV-2 nu mai trebuie retestate RT-PCR timp de 90 zile de la vindecare, cu excepţia celor
care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuşi se petrece, un rezultat pozitiv în perioada de 90
de zile de la vindecare nu poate fi considerat o nouă infecție, cu excepţia persoanelor care dezvoltă simptomatologie
clar sugestivă.

Pe perioada competiției/turneului, echipele vor sta izolate în cantonament. Pentru optimizarea procedurilor sanitare
și minimalizarea factorilor de risc extern se recomandă ca, după obținerea de rezultate negative la testul COVID-19 și
după o procedură de triaj observațional, toate echipele participante la competiție să intre în cantonament în aceeași
bază sau în același hotel. Componenții echipelor (jucători și oficiali de echipă) si reprezentanții structurii sportive care
organizează competiția (oficiali, arbitri, delegați etc.) vor fi cazați în regim de cantonament pe toată durata desfășurării
evenimentului și nu vor putea părăsi hotelul decât pentru a se deplasa la locul de desfășurare a antrenamentelor și
meciurilor sau în scop de recreere, care va consta în plimbări scurte, în aer liber, în apropierea hotelului.

B. MĂSURI SPECIFICE PENTRU ORGANIZAREA COMPETIȚIILOR



La intrarea în cantonamentul colectiv într-o bază ori într-un hotel, echipele trebuie
să fie separate: cazarea se va face fie în clădiri diferite ale aceleiași baze, fie,
dacă acest lucru nu este posibil, la etaje diferite ale aceleiași clădiri, care să nu
comunice între ele. Arbitrii și observatorii desemnați de structura sportivă
organizatoare se vor caza în aceleași condiții.

Nu se va face curat în camere pe toată durata șederii la competiție. Se vor pune
la dispoziția echipelor destule prosoape și articole de igienă, pentru a se evita
intrarea în contact cu personalul de curățenie.

Sala de joc va fi prevăzută la intrare cu covoraș cu dezinfectant pentru încălțări, precum și soluție dezinfectantă pentru
mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise în Anexa nr. 1 a Ordinului 1219/1634/2020, care stabilește
condițiile de acces în bazele sportive.

Plasarea la loc vizibil a anunțurilor scrise privind regulile de igienă, distanțare fizică și cele de acces în sală.

În cazul în care spațiul de cazare este diferit de cel unde se desfășoară antrenamentele și meciurile, fiecare echipă se
va deplasa cu un autocar/microbuz propriu, evitându-se, pe cât posibil, opririle pe traseu. O altă variantă este
transportul cu autoturismul propriu. Călătoria este recomandat să fie făcută la o capacitate de 50% a autoturismului,
cu purtarea măștii pe toată durata drumului. Fiecare echipă va avea oră diferită de plecare spre sală/spațiul de cazare,
în așa fel încât să se evite aglomerația la punctul de plecare sau de sosire.



Triajul observațional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se
repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi
izolată de restul grupului și i se va recomanda să contacteze autoritățile sanitare.

Plasarea recipientelor cu dezinfectanți avizați/autorizați pentru mâini la intrarea în sală.

Elaborarea planurilor de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției
sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă,
pe perioada stării de alertă.

În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara
programului de lucru, și se efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

Suprafețele și spațiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puțin o dată la 4 ore).

Asigurarea unei ventilații adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puțin o dată la 4 ore.



C. CONDIȚII GENERALE PENTRU ORGANIZAREA DE COMPETIȚII

• Federația Română de
Fotbal are dreptul de a
modifica regulamentul
sportiv pentru a include
reglementări clare cu privire
la eventualitatea în care o
etapă/meci nu se poate
desfășura/reprograma din
cauza apariției cazurilor sau
focarelor de COVID-19,
inclusiv sub aspectul
punctajelor pe baza cărora
este stabilit clasamentul.



• Fiecare club implicat în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive asigură o persoană de contact
responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.

• Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență este absolut
necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc de infectare.

• Medicul clubului organizator va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții
sportive.



PERSOANE IMPLICATE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA UNUI JOC DE FUTSAL

ZONA 1  
Suprafața de joc

Jucători 28
Staff pe raportul de joc 10
Arbitri 3
Asistență medicală 5
Cronometror 1
Observator de joc / arbitri 2
Personal curățenie teren 1

TOTAL: 50

ZONA 2
Tribune

Stewarzi 3
Jandarm 1
Poliție 1
ISU 1
Ofițeri doping 2
Operator monitoare PC 1
Crainic 1
Personal TV 4
Staff echipa națională 2
Reprezentanți FRF 4
Delegație oaspeti 4
Delegație gazde 6
Staff auxiliar echipa gazdă 2
Staff auxiliar echipa oaspete 2
Masa presei 4
Videoanaliști 2
Ofițer mass-media 1
Responsabil cu securitatea 2
Personal curățenie 2
Personal servicii marketing 1
Fotografi 4

TOTAL: 50

ZONA 3
Vecinătatea sălii de sport

Stewarzi 8
Pompieri 2
Jandarmi 8
Personal TV 2

TOTAL: 20



Au acces în sala de joc, pentru fiecare meci:

 persoana responsabilă cu triajul epidemiologic;

 componenții celor două echipe (jucători și staff tehnic), pe bază de tabel nominal
semnat de delegatul clubului și prezentat la ședința tehnică;

 arbitrii/observatorii desemnați de Comisia Centrală a Arbitrilor pe bază de
delegație;

 personalul auxiliar esențial pentru desfășurarea meciului (sunet, electrică, tehnic,
streaming online, personal medical, pază etc.), pe bază de tabel nominal
prezentat la ședința tehnică;

 presa, pe bază de tabel nominal.

Sala de joc va fi prevăzută la intrare cu covoraș cu dezinfectant pentru încălțări, precum și soluție dezinfectantă pentru
mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise în anexa nr. 1 la ordin, care stabilește condițiile de acces în
bazele sportive.

Accesul la sala de antrenament / meci



 Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să
se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de cel puțin 2 metri.

 Numărul maxim de fotoreporteri prezenți la un meci de futsal este 4.

 La masa presei vor avea acces maximum 4 jurnaliști, cu condiția să nu se depășească o treime din capacitatea
sectorului rezervat mass-media.

 Zona de lucru media și zona mixtă vor fi închise și, prin urmare, interviurile de la zona mixtă nu vor mai avea loc.
Declarațiile de la sfârșitul jocului vor fi oferite doar deținătorilor de drepturi TV, la flash interviuri. Conferința de presă de
la finalul partidei se poate organiza doar în format online.

Echipele și persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiția vor ajunge la sala unde se
va desfășa meciul la ore diferite, pentru a evita aglomerația.

Jucătorii se vor prezenta la sala de joc echipați și pregătiți pentru încălzire/meci. Accesul la vestiare este interzis.
Fiecare echipă va avea acces la câte una/două toalete proprii.

Înaintea meciului



Fiecare jucător/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor
necesare.

Ședințele tehnico-tactice ale echipelor nu se vor ține la sala de joc. Acestea se vor programa înainte ca fiecare echipă
să ajungă la sală, în spațiu deschis sau în săli/incinte din cadrul spațiului de cazare.

Materialele sportive se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil. Este obligatoriu ca fiecare component al echipei să
aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă.

La pauza meciului, echipele vor rămâne pe teren, fiecare echipă va sta în zona băncii de rezerve pe care o va folosi în
repriza secundă.

După fluierul de final al jocului, reprezentanții echipelor vor merge direct către mijloacele de transport și se vor deplasa
spre locul de cazare. La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluția din recipientele aflate la intrarea în
sală. În pauzele dintre jocuri se va realiza dezinfectarea toaletelor și a spațiilor comune (hol intrare, suprafață de joc,
masă oficială, bănci de rezervă).

În timpul meciului

La finalul meciului



D. PROCEDURI ÎN CAZUL DEPISTĂRII UNUI CAZ DE INFECȚIE CU COVID-19
Se va amenaja la cantonament un spațiu de izolare bine ventilat și care să nu comunice cu alte incinte sau spații
definite, pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19. Acesta trebuie să aibă grup sanitar propriu sau
acces la grup sanitar dedicat. Utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente în zonele 1 și 2 orice persoană
care prezintă simptome până la un consult de specialitate / testare / evacuare. Se anunță imediat eventualul caz
suspect către personalul medical aflat la terenul de joc, precum și Direcția de Sănătate Publică județeană sau a
municipiului București și serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație.

În cazul în care, în urma testărilor programate în cadrul calendarului de testare, se descoperă unul sau mai multe cazuri
pozitive, se anunță medicul de familie al fiecărei persoane depistate pozitiv și direcția de sănătate publică județeană
sau a municipiului București și se urmează indicațiile primite.

Conform Ordinului MS 1513/09.09.2020, pacienții pozitivi asimptomatici se pot interna pentru evaluare, iar testarea de
control se poate face în preziua externării, dacă medicul curant consideră necesar. După externare, ei se vor izola la
domiciliu sau locația aleasă până la 14 zile. Testarea la 7 (șapte) zile a sportivului pozitiv asimptomatic este menționată
în ordinul 978/1442/2020, iar testarea contacțior izolați se face optim după 5-7 zile de la posibilul contact infectant.

În cazul în care rezultatul retestării este negativ, iar persoanele nu au prezentat simptome, acestea își pot relua
activitatea, inclusiv în ceea ce privește participarea la competiții oficiale.



Persoanele al căror test este negativ și care nu au fost identificate drept contacți în urma anchetei epidemiologice își
continuă activitatea sportivă.

Contacții persoanelor pozitive, stabiliți ca atare în urma anchetei epidemiologice, vor face un nou test RT-PCR în ziua 5
după depistarea rezultatului pozitiv. În cazul în care noul test este negativ, aceștia își vor relua activitatea sportivă,
inclusiv în ceea ce privește participarea la competiții oficiale. În cazul în care testul este pozitiv, vor urma procedurile
stabilite prin normele sanitare în vigoare.

Dacă persoanele identificate drept contacți nu pot face imediat testul RT-PCR, aceștia vor intra în izolare până la
momentul unei noi testări.

Pentru cluburile sau loturile care participă în competiții internaționale și care sunt supuși mai des testărilor, în cazul
apariției unui caz pozitiv în zilele 3 și 2 înaintea jocurilor, respectiva persoană va fi izolată, iar echipa va juca sau, după
caz, va face deplasarea pentru joc pe baza testului negativ al celorlalți componenți.
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