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Playbook kimler 
içindir?

Sporcular (Aa)

Yedek Sporcular (Ap)

(Ao, Ac and ATO), Antrenörler, İdareciler ve Ek Takım Görevlileri 
Antrenman Partnerleri, Kişisel Antrenörler ve Antrenman Kartı 

Kullanıcıları (TAP-Holders) 
(P)

Paralimpik Oyunlar için Sporcu Yarışma Partnerleri (Ab)

Paralimpik Oyunlar içim Yetkili Takım Doktoru (Am) 

Sporcu Köyü Giriş Kartı Sahipleri (NOC, NPC)

Sporcu Refakatçileri (NOC, NPC)
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Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın bu yaz 
güvenli bir şekilde düzenlenmesi için Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 
2020 Organizasyon Komitesi (Tokyo 2020), Tokyo Büyükşehir 
Hükümeti (TMG) ve Japonya Hükümeti, dünyanın önde gelen 
sağlık ve spor etkinliği uzmanları ile birlikte günün her saati 
çalışmakta, Japonya'da ve dünya çapında COVID-19'un 
gelişimini dikkate alarak Oyunların gerçekleştirilmesini 
sağlamak için bir dizi tedbirler geliştirmektedir.

Her bir Oyunlar katılımcısının kendi güvenliğini sağlamak için 
üzerine düşen bir sorumluluk vardır. Oyunların nasıl 
gerçekleştirileceğini açıklayan Playbookları geliştirmek için 
güçlerimizi birleştirmemizin nedeni budur.

Şubat ayındaki ilk Playbook’un yayımlanmasının ardından, tüm 
paydaş gruplarıyla çeşitli brifingler ve çevrimiçi toplantılar 
yapıldı. Kapsamlı geri bildirimlerin ve soruların avantajının yanı 
sıra, son uluslararası spor etkinliklerinden öğrenilen bilgiler ve 
uzmanların bilimsel tavsiyeleriyle birlikte, Playbook’un bu 
ikinci versiyonu, Oyunların nasıl düzenleneceği ve idare 
edileceği hakkında güncellenmiş rehberlik ve daha fazla ayrıntı 
sağlar. Böylece hazırlıklarınızı sürdürebilir ve planlarınızı 
uygulayabilirsiniz.

Oyunlar hızla yaklaşıyor. Hazır olduğumuzdan emin olmak için 
Tokyo 2020 ve iş ortaklarımızla yakın çalışıyoruz.

İlave ve ayrıntılı operasyonel ve spora özgü belgeler ile 
çevrimiçi Soru – Cevaplar, önümüzdeki haftalarda kullanıma 
sunulacak ve sürekli güncellenecektir. Bunlar, Playbook’un bu
sürümünden sonra olası diğer sorularınızı yanıtlayacaktır.

Oyunlardan önce sizi en iyi şekilde desteklemek için COVID-19
İrtibat Görevliniz (CLO) yakında atanacak ve iş süreçleri 
hakkında bilgilendirilecektir. Playbook’un Haziran ayında 
yayımlanması planlanan üçüncü ve son sürümü, CLO'nuzun 
vereceği bilgilere ek olarak olası önemli değişiklikler ve 
güncellemeler sağlayacaktır.

Bu Oyunlar geçmişe kıyasla oldukça farklı olacak ve hepimizin
buna uyum sağlaması gerekiyor. Yurt dışından seyirci kabul 
edilmeyecek olmasının yanı sıra gidebileceğiniz yerlere dair 
kısıtlamalarla ve hijyen – fiziksel mesafe önlemleri ile 
karşılaşacaksınız. Bu “güvenlik öncelikli” kararlar sizi, tüm 
Oyunlar katılımcılarını, Tokyo ve Japonya halkını korumak 
içindir.

Dünyanın gözü bu yaz Tokyo'da olacak. Her zamankinden daha 
fazla yayın ve dijital içerikle, çok zor zamanlarda antrenman 
yapmaya devam etmiş olan sporcuların performansları, 

dünya çapında milyarlarca insana çok ihtiyaç duydukları 
pozitifliği ve umudu sağlayacaktır.

Güvenli ve başarılı Oyunlar çin hepimiz sorumluluk almalıyız. 
Playbook’u takip edin, Mükemmellik, Saygı ve Dostluk 
değerlerini deneyimleyin. Üstesinden gelinmesi gereken 
zorluklar, hatta yapılması gereken fedakârlıklar olacak. Ancak 
#BirlikteDahaGüçlüyüz diyerek, eşi benzeri olmayan bir 
Oyunlar deneyimi yaşayacağız.

Kirsty Coventry  
IOC Sporcu Komisyonu Başkanı, Tokyo 2020 Olimpiyat 
Oyunları Koordinasyon Komisyonu Üyesi

Robin Mitchell 
Milli Olimpiyat Komiteleri Birliği Başkan Vekili ve Tokyo 2020 
Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonu Üyesi

Birlikte 
Daha 
Güçlü
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İlkeler

Playbook’ta açıklanan COVID-19 önlemleri, tüm katılımcılar için 
güvenli bir Oyunlar ortamı oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bu 
önlemler eşit şekilde, Oyunların ev sahibi Japonya halkı için de ek bir 
koruma katmanı sunar. Japonya'da geçirdiğiniz süre boyunca 
Playbook’a tam olarak uymalı ve Oyunlar katılımcısı olmayan kişilerle 
etkileşiminizi minimumda tutmalısınız.

İlkeler



6İlkeler

Maske Takmak

Kendinizi ve çevrenizdeki herkesi korumak için her zaman bir 
yüz maskesi takın. Maskeler, enfekte bir kişi tarafından saçılan 
damlacıkları yakaladıkları için COVID-19'un yayılmasını 
önlemeye yardımcı olur. Her zaman bir yüz maskesi takarak -
yemek yerken, bir şey içerken, uyurken, antrenman yaparken 
veya yarışırken hariç- Oyunların herkes için güvenli olmasına 
yardımcı olacaksınız. 
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#2 #3

Başkalarıyla fiziksel 
etkileşimi en aza 
indirin ve maskenizi 
takmayı unutmayın!

Mümkün olduğunca 
kapalı alanlardan ve 
kalabalıklardan 
kaçının.

Sarılma ve tokalaşma 
dahil fiziksel temastan 
kaçının.

Oyunlar için tahsis edilmiş 
araçları kullanın. Uzak 
yarışma tesisleri gibi belirli 
yerlere ulaşmak için tek 
seçenek olmadığı sürece 
toplu taşıma kullanmayın.

Operasyonel alanlar dahil 
olmak üzere sporculardan 
iki metre ve diğer kişilerden 
en az bir metre uzakta 
durun.

Sadece Aktivite Planınızda 
belirlenmiş olan eylemleri, 
izin verilen yerlerde 
geçekleştirin.

COVID-19, enfekte kişinin öksürürken, hapşırırken, konuşurken, bağırırken veya şarkı söylerken 
etrafa saçtığı damlacıkları solumamız ile bulaşır ve yakın temas halindeyken kişiden kişiye 
geçer. COVID-19'a yakalanma riski kalabalık, yeterince havalandırılmayan yerlerde ve COVID-19 
ile enfekte olan kişilerle yakın bir şekilde zaman geçirdiğimizde artıyor. Bu nedenle sosyal 
etkileşimi en aza indirmek, maske takmak ve 3C'den kaçınmak önemlidir: Kapalı (Closed), 
Kalabalık (Crowded) ve Yakın Temas (Close Contact) içeren alanlar.

Fiziksel 
Teması 
Azalt
#1

İlkeler

#4 #5 #6
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Japonya'nın akıllı telefon 
uygulaması Contact 
Confirming Application’ı 
(COCOA) ve sağlık raporlama 
uygulamasını (app) indirin. 
COVID-19'a karşı önlem 
almanıza yardımcı olabilecek 
diğer teknoloji çözümlerini 
öğrenin.

Herhangi bir belirti 
yaşarsanız veya Japon sağlık 
yetkilileri tarafından 
söylenirse bir test yaptırın. 
Testiniz pozitifse, kendinizi 
izole etmeniz gerekecek.

Japonya’ya gitmeden önce 
test yaptırın ve negatif test 
sonucu raporunu saklayın. 
Japonya’ya vardığınızda 
havaalanında tekrar test 
edileceksiniz.

Oyunlardaki göreviniz için 
gerekli oldukça, Oyunlar 
sırasında düzenli olarak 
COVID-19 tarama testleri 
yaptırın.

Test Yaptır, 
Takip Et, 
İzole Et

#2 #3

İlkeler

#4 Yakın temaslı kimdir?

COVID-19'un yayılmasını durdurmak için insandan insana bulaşma zincirini kırmak hayati önem 
taşıyor. Bu nedenle, kimin COVID-19 virüsü taşıdığını test yoluyla en hızlı şekilde tespit etmek, 
temas izleme yoluyla kime aktarmış olabileceğini anlamak, izolasyon ve karantina ile virüsün 
yayılımını durdurmak için daha katı protokoller uygulamak büyük önem taşıyor.

Yakın temaslılar, COVID-19 testi pozitif çıkmış bir kişi ile arasında bir metreden az mesafe 
bulundurarak, maske takmadan, 15 dakika ve/veya daha fazla süre geçiren kişilerdir.
Yakın temas özellikle otel odaları veya araçlar gibi kapalı alanlarda gerçekleşir. Yakın temas 
vakaları, siz, bağlı olduğunuz kuruluşunuz ve Tokyo 2020 tarafından sağlanan bilgilere dayalı 
olarak Japon sağlık yetkilileri tarafından belirlenecektir.

#1



9

#1 #2 #3

Her zaman yüz 
maskesi takın.

Mümkün olduğunca 
paylaşılan öğeleri 
kullanmaktan kaçının 
veya bunları dezenfekte 
edin.

Ellerinizi düzenli olarak 
yıkayın ve mümkünse el 
dezenfektanı kullanın.

Her 30 dakikada bir 
odaları ve ortak 
alanları havalandırın.

Sporcuları şarkı 
söyleyerek veya 
tezahürat yaparak değil, 
sadece alkışlayarak 
destekleyin.

COVID-19, enfekte bir kişiden yayılan damlacıklar yoluyla çevredeki yüzeylerde yaşayabilir. Bu 
nesnelere ellerimizle ve ardından gözlerimize, burnumuza veya ağzımıza dokunursak, enfekte 
olma riskini taşırız. Bu nedenle düzenli ve derinlemesine ellerimizi temizlemek, yüzeyleri 
dezenfekte etmek, yüzümüze dokunmaktan kaçınmak ve her zaman bir yüz maskesi takmak 
gibi iyi hijyen temel ögelerini unutmamalıyız.

Hijyene 
Dikkat Et

İlkeler

#4 #5
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Seyahatiniz
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Spora özgü tedbirler

Oyunlarda uygulanacak spor önlemleri için geçerli olan genel 
ilkelerin bir özetini 47. sayfadaki bulabilirsiniz. Sporlara özgü 
önlemler, “Sporcular ve Takım Görevlileri Kılavuzu”, “Takım 
Liderleri Rehberi” ve “Teknik Yetkililer Kılavuzu” aracılığıyla 
NOC/NPC’nize Mayıs ayı sonunda iletilmiş olacak.

Kurallar ne zaman geçerlidir? 

Bu Playbook, Oyunlar süresi için planlanan önlemleri 
açıklamaktadır (tarihler daha sonra onaylanacaktır). Japonya'ya 
Pre-Valid Card (PVC) ile giriş yapan kişiler, Japonya 
Hükümeti’nin o sırada geçerli olan önlemlerine uymalıdır. 

Bir PVC, aşağıda listelenen diğer belgelerle birlikte, 23 
Nisan'dan itibaren giriş belgesi olarak geçerlidir. Bkz. “Seyahate 
çıkmadan önce”.

Playbook, Oyunlara yaklaştıkça aşamalı olarak uygulanacaktır. 
Bazı önlemler (örneğin, tarama testi) ve hizmetler (örneğin, 
ulaşım) Oyunlar öncesi dönemde (tarih daha sonra teyit 
edilecek) farklı olacaktır. Erken seyahat ediyorsanız, NOC / 
NPC'niz Playbook uygulama tarihleri için Tokyo 2020 ile irtibat 
kuracak ve seyahat ettiğiniz sırada geçerli olan önlemleri teyit 
edecektir.

Tokyo 2020, IOC ve IPC tarafından geliştirilen Playbook 
kılavuzları, tüm Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 
katılımcılarının ve Japonya halkının bu yaz güvende ve sağlıklı 
kalmasını sağlamak için uygulayacağımız oyun planımızın 
temelini oluşturuyor. Bu kılavuzlar, Dünya Sağlık Örgütü, 
Japonya Hükümeti, TMG, dünyanın dört bir yanından bağımsız 
bilimsel uzmanlar ve kuruluşları da içeren Tüm Paydaşlar 
Görev Gücü’nün kapsamlı çalışmasına dayanmaktadır.

Bu Playbook, sporcuların ve takım görevlilerinin 
sorumluluklarını ortaya koymaktadır ve Ulusal Olimpiyat 
Komiteniz (NOC) / Ulusal Paralimpik Komitenizden (NPC) 
alınan daha geniş bilgilerle birlikte değerlendirilmelidir. Ek 
operasyonel yayınlar (örneğin Sporcular ve Takım Görevlileri 
Kılavuzu, Takım Liderleri Rehberi, Olimpiyat Köyü Giriş ve Çıkış
Planlaması, vb.) hazırlandığında NOC / NPC'nize iletilecektir. 
Bu yayınlar Oyunlara dek gerektiğinde düzenli olarak 
güncellenecektir.

Kurallar, yaptığınız spor veya nerede yaşadığınıza 
bakılmaksızın her sporcu ve görevli için aynı şekilde geçerlidir 
– diğer tüm Oyunlar katılımcıları için geçerli olduğu gibi. Lütfen
seyahatinizden önce, Japonya’ya yolculuğunuzun 14 gün
öncesinden başlayan ve Japonya’da kaldığınız tüm süreci
kapsayan planlar, atmanız gereken adımlar ve uymak zorunda
olduğunuz kuralları anlamak için zaman ayırın.

Plandaki rolünüz için bireysel sorumluluk almanız çok 
önemlidir: Oyunların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde
kritik bir rolünüz bulunuyor. Sporcular ve takım görevlileri 
olarak standardı siz belirleyeceksiniz.

        COVID-19 İrtibat Görevlileri (CLO'lar) * 

Her NOC / NPC'den bir CLO ataması istenmiştir. Bu kişi, 
COVID-19 ile ilgili tüm konular için ana muhatabınız olacak. 
Aynı zamanda Tokyo 2020, Japon sağlık otoriteleri ve 
gerektiği yerlerde IOC / IPC için de irtibat kurulacak kişi 
olacaklar. Kafilenizin Japonya’da kaldığı süre boyunca 
CLO'nuzun da Japonya'da olması gerekir. Destek için 
gerektiğinde ek CLO'lar atanabilir.

CLO'nuz, bu Playbook’un içeriğini ve burada bahsedilen 
kurallara uymanın önemini anlamanızı sağlamaktan sorumlu 
olacaktır. Oyunlardan önce kendilerine özel eğitim 
verilecektir. Her bir paydaş grubunun CLO'ları için bir destek 
planlaması olacaktır.

* Daha fazla bilgi içeren, “COVID-19 İrtibat Görevlisinin
NOC'ler ve NPC'ler için rolleri ve sorumlulukları”
bilgilendirmesi NOC / NPC'nize iletilmiştir.

Giriş

Seyahatiniz
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Giriş

Playbook’un uygulanmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgiler NOC / 
NPC'nize sağlanacaktır.

Kurallar değişebilir 

Bu Playbook, IOC, IPC ve Tokyo 2020 tarafından Japonya'da 
yürürlükte olan mevcut önlemlere, gereksinimlere ve 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları sırasında olması öngörülen 
durum baz alınarak yazılmıştır.  

Japonya'daki koşullara ve düzenlemelere tam olarak riayet 
edilmesini sağlamak amacıyla, Japonya Hükümeti ve TMG ile 
iş birliği içinde, gelecekte önlemlerde değişiklikler yapılması 
gerekebilir. Buna, Japonya'ya giriş prosedürleri de dahildir. 
Playbook’un gelecek sürümleri, şu anda listelenenlerden daha 
fazla kısıtlama içerebilir.

Bir sonraki (ve nihai olması beklenen) sürüm Haziran 2021'de 
yayımlanacaktır.

Sorumluluklar ve riskler

Belirlenen önlemlerin Oyunlara katılımla ilgili riskleri ve 
etkileri hafifleteceğine inanıyor ve bunlara uyarak vereceğiniz 
desteğe güveniyoruz. Ancak, alınan tüm önlemlere rağmen 
riskler ve etkiler tamamen ortadan kaldırılamayabilir ve bu 
nedenle Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlara katılarak riskin 
size ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Seyahatiniz
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Seyahatinizden 
önce

- NOC’ler / NPC'ler, sporcuları bir Oyunlar Öncesi
Antrenman Kampı veya bir Ev Sahibi Kent değişim
programına katılacak iseler tesis sahipleri ve belediye
ile anlaşma yapmalıdır.

Seyahate çıkmadan önce bu Playbook’u iyice okuyun, 
Playbook’a ve içinde yer alan kurallara tam olarak uymanın 
önemini anladığınızdan emin olun. Bkz. "Uyumluluk ve 
sonuçlar".

Yolculuğunuz havalimanında başlamıyor. Şu andan itibaren, 
Playbook'un en son sürümünü baştan sona okuyup 
anladığınızdan emin olun. Herhangi bir sorunuz varsa, 
Oyunlardan çok önce NOC / NPC'niz veya CLO'nuzla iletişime
geçin.

Japonya'ya girişle ilgili kurallar Japon yetkililerin taleplerine 
uygun olacaktır. Bu kurallar seyahatinizden 14 gün önce 
geçerli olmaya başladığından, bu dönemde de benimsenmesi 
önem taşır.

Son duruma bağlı olarak, Japonya Hükümeti ile iş birliği 
halinde Japonya'ya giriş prosedürlerinde değişiklik yapılabilir. 

Japonya'da kaldığınız sürenin tamamını kapsayan tıbbi tedavi 
ve geri dönüş sigortasına (COVID-19 kapsanacak şekilde) 
sahip olmanız gerekecektir. 

–

–

Tokyo 2020 bu sigortayı Olimpiyat Oyunları için 7
Temmuz – 11 Ağustos, Paralimpik Oyunlar için 15
Ağustos – 8 Eylül tarihlerini kapsayacak şekilde
sporcular ve takım görevlilerine sağlayacaktır. Lütfen
bu sigortanın yalnızca Japonya'da yapılan masrafları
kapsadığını unutmayın.
Standart Oyunlar uygulamasına göre, NOC'ler /
NPC'ler, bu tarihler dışında, kafilelerinin üyelerine kendi
sigortalarını sağlamalıdır.

Japonya'da bir Oyunlar Öncesi Antrenman Kampına 
veya Oyunlar sonrası bir Ev Sahibi Kent değişim 
programına katılıyorsanız:

– - Diğer yerel önlemleri özetleyen Ev Sahibi Kent Kabulü
El Kitabını okuyun,
– NOC / NPC'niz, ayrılmadan en az bir ay önce bu

önlemlere uyulduğunu teyit etmelidir.
– Prensip olarak, gideceğiniz yerler konakladığınız yer,

antrenman tesisleri ve değişim programı yerleriyle
sınırlı olacaktır. Uzak mekânlar gibi belirli yerlere
ulaşmak için tek seçenek olmadığı sürece toplu taşıma
kullanılamaz.

Seyahat etmeden önce CLO'nuzun desteği 

–

–

CLO'nuz Playbook’a uymanızı sağlamaktan
sorumludur.
Aktivite Planınızı Tokyo 2020'ye gönderecek
ve size "Yazılı Taahhütname" sağlayacaktır.

– Japonya’da geçireceğiniz zaman boyunca
düzenli olarak temasta olacağınız kişilerin
listesini hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

– Seyahatinizden önce COVID-19 testiniz pozitif
sonuçlanırsa, CLO'nuzu derhal bilgilendirin.

– Önlemlerden herhangi biriyle ilgili herhangi bir
sorunuz veya endişeniz varsa, şimdi sormanın
tam zamanı!
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• Daha sonra Olimpik Kimlik ve Akreditasyon Kartınız

(OIAC) / Paralimpik Kimlik ve Akreditasyon Kartınız

(PIAC) olarak doğrulanacak olan bir Ön Geçerliliğe Sahip

Kartınız (PVC) olduğundan emin olun.

CLO'nuz size "Yazılı Taahhüt" verecektir; bunu Japonya

göçmenlik bürosunda göstermeniz gerekecektir.
– “Yazılı Taahhüt”, Japonya Hükümeti tarafından istenen

bir belgedir. Tokyo 2020 tarafından imzalıdır ve
ziyaretinizin sorumluluğunu aldıklarını, Playbook
kurallarına uymanızı sağlayacaklarını belirtir. Bu
belgede sizin imzanız gerekmez.

– “Yazılı Taahhüt” yerine sağlık raporlama uygulaması
ekranı kullanıma sunulduğunda gösterilebilir.
Ayrıntılar bir sonraki Playbook dahil edilecektir.

• Aktivite Planını tamamlayın *
– Planlandığınız ve/veya bulunmanızın olası olacağı

yerleri belirlemek için CLO'nuzla birlikte çalışın.
– CLO’lar planlarınızı Japon yetkililer tarafından

onaylanması için Tokyo 2020'ye sunacaklar.

- Onaylandıktan sonra bir değişiklik talep etmek çok zor
olacaktır, bu nedenle gönderirken olabildiğince kapsamlı
bir plan hazırlamış olmanız önemlidir.

Etkinlik Planınız şunları içermelidir:

– Kişisel bilgiler (isim, pasaport numarası, Milli Olimpiyat
Komiteniz/Milli Paralimpik Komiteniz)

– Konaklama adresi
– Bulunmayı planladığınız ve olası tüm yerler – resmi

Oyunlar tesisleri ve izin verilen yerler listesinde
tanımlanan sınırlı ek yerlerle uyumlu olmak üzere.

– Bulunacağınız yerlerin basit şekilde seçilebileceği
planın formatı yakında tamamlanacaktır.

– Toplu taşıma kullanmanız gerekiyorsa (hava ve hızlı
trenler): tarih, saat ve nedeni

* Aktivite Planı şablonu ve planın ne zaman sunulması 
gerektiği hakkında daha fazla bilgi NOC / NPC'nize
iletilecektir

Seyahatinizden Önce

Test yaptır, 
takip et, 
izole et
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• Her türlü transit ülke ve Japonya'ya giriş için havayolunuz
tarafından ihtiyaç duyulan COVID-19 testi ve sertifikaları
hakkında en son bilgileri bildiğinizden emin olun. Japonya
Hükümeti'nin tavsiyelerine bakın.

• Contact Confirming Application (COCOA) ve sağlık
durumu bildirme uygulamasını indirin ve yükleyin – Sağlık
durumu bildirme uygulamasının Haziran ayında piyasaya
sürülmesi planlanmaktadır. Ayrıntılar için bkz. "Akıllı
telefon uygulamaları".

• Japonya'ya gelmeden önceki 14 gün boyunca sağlık
durumunuzu günlük olarak izleyin
– Ateşinizi günlük olarak ölçün
– Kişisel sağlığınızı diğer COVID-19 semptomları için

proaktif olarak izleyin.
COVID-19 semptomlarıyla ilgili WHO yönergelerine
bakın

• Japonya'ya gelmeden önceki 14 gün boyunca sağlık
durumunuzu günlük olarak izleyin
– Ateşinizi günlük olarak ölçün
– Kişisel sağlığınızı diğer COVID-19 semptomları için

proaktif olarak izleyin.

Sağlık raporlama uygulaması yayımlanmadan 
önce seyahat ediyorsanız, Japon makamlarının 
Web Anketini doldurun

– Gerekli ayrıntılar Japonya'daki konaklamanız,
iletişim bilgileriniz ve seyahatinizden önceki 14 gün
için sağlık izleme sonuçlarını içerir.

– Formu gönderdiğinizde, size bir QR kodu
verilecektir. Japon göçmenlik bürosuna
gösterilmeye hazır bir ekran görüntüsü veya çıktı
alın.

Test yaptır, 
takip et, 
izole et

Seyahatinizden Önce

–  

• Haziran sonunda piyasaya sürülmesi planlanan
Çevrimiçi Check-in ve Sağlık Raporu Uygulamasını
(OCHA) indirin ve yükleyin. 1 Temmuz'dan itibaren
Japonya'ya geliyorsanız, uçuş saatinizden son 72 saat
içerisinde aldığınız Covid-19 negatif test raporunuz da
(PDF formatta) dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri
uçağa binmeden önce OCHA'ya girin. Check-in/biniş
sırasında ve varışta Japon karantina yetkililerine
OCHA ekranınızı göstermeniz gerekecektir. Bu
olmadan, uçağa binemez veya Japonya'ya
giremezsiniz.

• COVID-19 vakalarının değerlendirilmesine yardımcı olmak
için ilgili tıbbi bilgileri Oyunlarda yanınızda bulundurun:
Tarama testi sırasında pozitif test yaparsanız veya
aşağıdakiler gibi onaylanmış bir yakın temas halindeyseniz:
– Aşı durumu (doz sayısı, aşılanma tarihi ve aşı tipi/
markası),
– Önceki COVID-19 testi geçmişi (test sonucu, test tarihi ve
test tipi: PCR/antijen/diğer),
– Antikor durumu (antikor testinin tarihi, sonuç, viral hedef
hakkında bilgi için test platformu, varsa titre/ kantitatif
sonuç),
– Potansiyel bir yakın temas olarak tanımlanırsa yeniden
test ve/veya yeniden test gereksinimleri için
önceliklendirmeyi etkileyebilecek, ciddi COVID-19 için
bilinen herhangi bir risk faktörü (örneğin, DSÖ bulaşıcı
olmayan hastalıklar listesi) dahil olmak üzere ilgili tıbbi
geçmiş.

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
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Japonya'ya uçağınızın kalkmasından önceki 96 saat içinde iki 
ayrı günde iki COVID-19 testi yaptırın  
(dolaylı rotadaysanız ilk uçuşu baz alın) *
– Testler, Japon yetkililer tarafından belirlenen "COVID-19
için Test Sertifikası"nda listelenen yöntemlerden birini
kullanmalıdır.

– Şu anda, onaylanmış test türleri (tükürük veya
nazofaringeal sürüntü), gerçek zamanlı polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR), nükleik asit amplifikasyonu (LAMP,
TMA, TRC, Smart Amp, NEAR), Yeni nesil sekans ve
antijen (CLEIA) testlerini içerir.

– Onaylı test sağlayıcılarının bir listesi hazırlanmaktadır ve
CLO'nuzun kullanımına sunulacaktır. Listede uygun bir
sağlayıcı yoksa, CLO'nuz listeye sağlayıcı eklemek için
Tokyo 2020 ile irtibat kurabilir.

*Kalkıştan önceki 72 saat içinde iki testten birini yaptırın.
Oyunlar öncesi dönemde Japonya'ya seyahat
ediyorsanız, Japonya'ya uçuşunuzdan önceki 72 saat
içinde bir test yaptırın. 96 saat içinde iki testin gerekli
olacağı kesin tarih size bildirilecektir.

Negatif COVID-19 test sonuçlarınızın bir sertifikasını alın

Japonya Hükümeti tarafından belirlenen veya GOJ 
tarafından aşağıdaki gibi belirtilen tüm gerekli bilgileri 
içeren sertifika formatını kullanmanız gerekir:

– Veriliş tarihi, adı, pasaport numarası, uyruğu, doğum
tarihi, cinsiyeti, örnek türü, test yöntemi, test sonucu,
test sonuç tarihi, örnek toplama tarihi ve saati, tıp
kurumunun adı ve adresi, doktorun imzası

– Havaalanında check-in yapmak / uçağa binmek için
negatif test sonuçları sertifikanızı göstermeniz
gerekecektir.

– Sertifikanızı ibraz edemezseniz o uçağa binmeniz
mümkün olmayacaktır.

• COVID-19 testi pozitifse:
– Yerel kurallara uygun olarak derhal kendinizi izole edin.
– CLO'nuzla iletişime geçin. O, belirtilerinizi, test

sonuçlarınızı ve yakın temaslarınızı kaydedecek, Tokyo
2020'yi bilgilendirecek ve sonraki adımları
belirleyecektir.

Test yaptır, 
takip et, 
izole et

Seyahatinizden Önce

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html


17

Sosyal Yaşam

• Japonya'ya gitmeden önceki 14 gün boyunca diğer
insanlarla fiziksel temasınızı minimumda tutun.

• Japonya'da düzenli olarak zaman geçireceğiniz kişilerin
bir listesini hazırlayın (CLO'nuzla birlikte kararlaştırılacak
formatta), örneğin, oda arkadaşınız, antrenörünüz,
fizyoterapistiniz ve ekibinizin birinci dereceden üyeleri

– Gerektiğinde temas takibine yardımcı olmak amacıyla
kullanması için listeyi CLO'nuzla paylaşın.

Seyahatinizden Önce
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• Not:
– Maskeleriniz nemlendikleri anda değiştirmeli ve

günde bir kez yıkamalısınız. Sıcak ve nemli
havalarda normalden daha fazla maske
kullanabilirsiniz.

– Lütfen yüz maskesi markasına ilişkin “Yetkili
Tanımlamalar” ile ilgili yönergelere de dikkat edin.

Maske takma konusunda DSÖ kılavuzuna bakın.

Hijyene Dikkat Et

• Ellerinizi düzenli olarak yıkamak, el dezenfektanı
kullanmak ve her zaman bir yüz maskesi takmak dahil
olmak üzere hijyen tedbirlerini uygulayın.

• Japonya'da kaldığınız süre boyunca yetecek kadar
maskeye erişiminiz olduğundan emin olun. Herkes kendi
tedarikinden sorumludur, ancak NOC / NPC'niz bunları
sizin için sağlayabilir; CLO'nuzla kontrol edin.
– Maske takma konusunda WHO tavsiyelerini takip edin.
– Kumaş maskeler kullanılıyorsa, en az iki ama ideal

olarak üç kat olduğundan ve düzenli olarak yüksek
sıcaklıklarda yıkanabildiklerinden emin olun:
– İç tabakası emici malzemeden, örneğin pamuktan

oluşmalı.
– Orta tabakası dokunmamış malzemeden, örneğin

polipropilenden oluşmalı.
– Dış tabakası emici olmayan malzemeden, örneğin

polyester veya polyester karışımından oluşmalı.
– Üreticinin önerilerini ve ürünün sağlık sertifikasını

kontrol edin.

Seyahatinizden Önce

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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Vardığınızda, havalimanında Japon makamlarının talimatlarına 
ve daha sonraki yolculuğunuz için aşağıdaki protokollere 
uymanız gerekir. 

Japonya'da geçirdiğiniz süre boyunca fiziksel mesafe ve iyi 
hijyen önlemlerine uyulmalıdır.

Son duruma bağlı olarak, Japonya Hükümeti ile iş birliği 
halinde Japonya'ya giriş prosedürlerinde başkaca değişiklikler 
yapılabilir.

Japonya’ya 
Giriş

Japonya'ya girerken CLO'nuzun desteği

- Vardığınızda COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa veya
herhangi bir belirti yaşarsanız, derhal CLO'nuzu
telefonla bilgilendirin.
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Test yaptır, 
takip et, 
izole et

• Göçmenlik makamlarına şunları göstermeye hazır olun:
– PVC'niz (OIAC / PIAC), pasaportunuz veya PVC'nizle

ilişkili diğer seyahat sertifikanız.
– Negatif COVID-19 test sonuçları sertifikası (basılı 

kopya); bu olmadan Japonya'ya girişinize izin
verilmeyecektir.

– Tokyo 2020 tarafından verilen “Yazılı Taahhüt” (basılı
kopya). Yanınızda bu belge olmazsa, 14 gün boyunca
karantinaya almanız gerekecektir.

– “Web Anketi” QR Kodu (basılı kopya veya ekran
görüntüsü)

– Uçakta ve /veya havalimanında doldurulan tüm ek
belgeler

• Vardığınızda COCOA uygulamasını etkinleştirin ve
Bluetooth'unuzu açın
– Akıllı telefonunuzda, temas takibi için gerekli olabilecek

konum bilgisi hizmetlerini ve konum geçmişini açın.
Ayrıntılar için, bkz. "Akıllı telefon uygulamaları".

• Varışta bir COVID-19 testi (şu anda tükürük antijeni)
yaptırmaya hazır olun
– Havaalanında neticelendirilecek olan test sonuçlarınız

için belirlenen alanda bekleyin
– Test sonuçlarınız net değilse veya pozitifse, teyit için

ikinci bir test yapmaya hazır olun

• Test sonuçlarınızın pozitif olduğu doğrulanırsa
– Japon sağlık otoritelerinin talimatlarına göre kendinizi

izole etmelisiniz **
– CLO'nuzu derhal telefonla bilgilendirin; onlar Tokyo

2020'ye veya bir Oyunlar öncesi eğitim kampındaysanız
ev sahibi bölge yetkililerine danışacaklar

* Kalkıştan önceki 72 saat içinde iki testten birini yapın.
Oyunlar öncesi dönemde Japonya'ya seyahat ediyorsanız,
Japonya'ya uçuşunuzdan önceki 72 saat içinde bir test
yapın. 96 saat içinde iki testin gerekli olacağı kesin tarihler
daha sonra açıklanacaktır.

** İzolasyonla ilgili daha fazla rehberlik için "Oyunlarda 
Test yaptır, takip et, kendini izole et" sayfasına bakın.

Japonya’ya Giriş

* Kalkıştan önceki 72 saat içinde iki testten birini yapın.
Oyunlar öncesi dönemde Japonya'ya seyahat ediyorsanız,
Japonya'ya uçuşunuzdan önceki 72 saat içinde bir test
yapın. 96 saat içinde iki testin gerekli olacağı kesin tarihler
daha sonra açıklanacaktır.

** İzolasyonla ilgili daha fazla rehberlik için "Oyunlarda 
Test yaptır, takip et, kendini izole et" sayfasına bakın.

COVID-19 vakalarının değerlendirilmesine yardımcı olmak 
için ilgili tıbbi bilgileri Oyunlarda yanınızda bulundurun.

Tarama testi sırasında sonucunuz pozitif çıkarsa veya 
aşağıdakiler gibi onaylanmış bir yakın temas 
halindeyseniz:

– Aşı durumu (doz sayısı, aşılanma tarihi ve aşı tipi/
markası),
– Önceki COVID-19 testi geçmişi (test sonucu, test tarihi ve
test tipi: PCR/antijen/diğer),
– Antikor durumu (antikor testinin tarihi, sonuç, viral hedef
hakkında bilgi için test platformu, varsa titre/ kantitatif
sonuç),
– Potansiyel bir yakın temas olarak tanımlanırsa yeniden
test ve/veya yeniden test gereksinimleri için
önceliklendirmeyi etkileyebilecek, ciddi COVID-19 için
bilinen herhangi bir risk faktörü (örneğin, DSÖ bulaşıcı
olmayan hastalıklar listesi) dahil olmak üzere ilgili tıbbi
geçmiş.
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• Herhangi bir COVID-19 belirtisi yaşarsanız
– CLO'nuzu derhal telefonla bilgilendirin; onlar Tokyo

2020'ye veya bir Oyunlar öncesi eğitim kampındaysanız
ev sahibi bölge yetkililerine danışacaklar.
COVID-19 semptomlarıyla ilgili WHO yönergelerine bakın

•Vardığınızda ve ilk üç gün karantina
Japonya'daki sınır kontrol önlemleri, Şubat 2021'de
yayımlanan Playbook’un ilk sürümünden sonra
güncellendi. Vardığınızda (varış günü 0. gün olarak kabul
edilir) ve sonraki üç gün için konakladığınız yerde
kendinizi karantinaya almalısınız.

Ancak, sporcular ve görevliler olarak, aşağıdaki 
durumlarda bu üç gün içinde Oyunlarla ilgili 
faaliyetlerinizi gerçekleştirme izniniz olacaktır:
– her gün COVID-19 testiniz negatif sonuçlanırsa,
– Tokyo 2020 tarafından daha üst düzey bir denetim

altında çalışıyorsanız.

Diğer seçeneğiniz, varışta ve sonraki 14 gün boyunca 
konaklama yerinizde karantinaya alınmaktır.

• Bir Oyunlar Öncesi Antrenman Kampına katılıyorsanız,
ev sahibi bölgeler tarafından günlük olarak test
yapılması beklenir. Olimpiyat ve Paralimpik Köyü’ne
vardığınızda COVID-19 için test edileceksiniz. Aynı
kurallar Uydu Köyler ve diğer sporcu konaklama yerleri
için de geçerlidir.

Japonya’ya Giriş

Test yaptır, 
takip et, 
izole et

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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Sosyal Yaşam

• Tokyo 2020'nin ve NOC / NPC'nizin talimatlarına uyun,
havalimanında oyalanmayın.
– Akreditasyon Masası dışında herhangi bir mağaza veya

hizmet alanını ziyaret etmeyin.
– Başkalarıyla teması en aza indirmek için

havalimanlarında belirlenen Oyunlara özel şeritleri
kullanın

• Olimpiyat ve Paralimpik Köyü'ne (veya Uydu Köyü / diğer
sporcu konaklama yerlerine) vardığınızda
– Konaklamanız boyunca NOC / NPC'nizin talimatlarına

uyun.
– "Olimpiyat Köyü Kalış Süresi Hakkında Yönergeler" ve /

veya "Paralimpik Köy Kalma Süresine İlişkin
Yönergeler", Tokyo 2020 Connect'te NOC'ler / NPC'ler
için mevcuttur.

• Yalnızca Oyunlar için tahsis edilen araçları kullanın -
uzaktaki Oyunlar tesislerine ulaşmanın tek yolu bu
değilse toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Daha
fazla bilgi için bkz. "Oyunlarda – Bir yere gitmek"

Japonya’ya Giriş
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Paralimpik 
Hususlar

Belirli koşullar altında başka bir kişi tarafından 
(örneğin, seyahat sırasında havayolu personeli) 
kullanılabilen bir tekerlekli sandalye veya başka bir 
hareket etmenizi sağlayan cihaz kullanıyorsanız, 
ilgili yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte edin.

Japonya’ya Giriş
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Kendi sağlığınız, güvenliğiniz, tüm Oyun katılımcıları ve 
Japonya halkı için Japonya'da geçirdiğiniz süre boyunca 
fiziksel mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulmalıdır. 

Fiziksel mesafeyi mümkün kılmak için toplam akreditasyon 
sayısı azaltıldı, tesislerin operasyonel planları güncellendi ve 
tesislere erişim operasyonel nedenlerle kesinlikle girmesi 
gerekli olan kişilerle sınırlandırıldı.

Japon yetkililerin taleplerine uygun olarak, kişisel sağlığınızı 
her gün sağlık bildirimi uygulaması aracılığıyla proaktif 
olarak izlemek ve bildirmekten sorumlusunuz. Japonya'da 
ikamet edenler için sağlık durumu takibine ilişkin bilgiler 
ayrıca sağlanacaktır.

Uygulanacak kapsamlı tarama testi, bilime ve uzman 
tavsiyesine dayanmaktadır. Test, bulaşmayı en aza 
indirmenin çok önemli bir parçası olacaktır: COVID-19 
semptomları taşıyanlar için teşhis amaçlı kullanılmasının 
yanı sıra, genel tarama için ve pozitif bir vakanın yakın 
teması olarak tanımlananlar için kullanılır.

Japonya Hükümeti ve TMG ile en son duruma bağlı olarak
başkaca değişiklikler yapılabilir.

Oyunlarda

• Oyunlarda CLO'nuzdan destek
– - Oyunlarda COVID-19 pozitif çıkarsanız

veya herhangi bir belirti yaşarsanız, size
sonraki adımlarda rehberlik edecek olan
CLO'nuzu derhal bilgilendirin.

– CLO'nuz günlük sağlık takibi sonuçlarınızı
yüklemenize yardımcı olabilir.

– Herhangi bir kural hakkında bir sorunuz
varsa, CLO'nuza danışın.
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Test yaptır, 
takip et, 
izole et
• Kişisel sağlığınızı her gün proaktif olarak izleyin (vücut ısısı ve 
diğer COVID-19 semptomları) ve sonuçları sağlık raporlama 
uygulaması OCHA'ya rapor edin.

- Japonya'da ikamet edenler için sağlık izleme protokolleri ayrıca sağlanacaktır.

Daha fazla bilgi için bkz. "Akıllı telefon uygulamaları".

Olimpiyat ve Paralimpik Köyü'ne girerken vücut ısınızı  kontrol ettirmeye hazırlanın. 

– 37,5 °C veya daha yüksek bir vücut ısınız tespit edilirse, soğuma süresinden sonra doğrulama için ikinci kez 
kontrol edilecektir. 

– Tekrar 37,5 °C veya daha yüksek bir vücut ısınız tespit edilirse, tesise girmenize izin verilmeyecektir. CLO'nuzu 
bilgilendirin ve talimatlarını izleyin. Daha fazla ölçüm için beklemek üzere bir izolasyon alanına götürüleceksiniz.

– Vücut ısısı kontrolleri için prosedür ve konumlarla ilgili ayrıntılar bir sonraki Playbook’a dahil edilecektir.

- Günlük olarak COVID-19 için test yaptıracağınız için bir Yarışma Tesisi (Games Venue)’ne girmeden önce ateş 
kontrolüne ihtiyacınız olmayacaktır.

Oyunlarda
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Test yaptır, 
takip et, 
izole et

- Size bildirilen son tarihe kadar bildirim almazsanız,
sonucunuz negatif çıkmış demektir.

– Bir bildirim alırsanız, sonucu teyit etmek için
nazofaringeal PCR testi için hemen COVID-19 Kliniğine
(Ayakta Tedavi Ateş Polikliniği) gidin. Sonucunuzu orada
bekleyin (üç ila beş saat).

– Özel bir konaklama alanında kalan sporcular ve takım
görevlileri (sporculara eşlik eden), Köyde kalanlarla aynı 
prosedürü takip etmelidir.

– Karmaşık vakalarda sonuçların yorumlanması için özel
protokoller, Sonuç Danışmanlığı Uzman Grubu (RAEG)
tarafından geliştirilecektir.

Test randevuları ve sonuçlar hakkında daha fazla 
bilgi daha sonra açıklanacaktır.

- Japonya'daki bir Oyunlar öncesi antrenman
kampına veya ev sahibi bölge değişim
programına katılıyorsanız, prensip olarak her
gün test edileceksiniz. Oyunlar öncesi
antrenman kamplarında testler hakkında daha
fazla bilgi daha sonra açıklanacaktır.

Tarama testi
– Japonya'ya varıştan önce ve varışta yapılan testlere ek

olarak, prensipte virüsü bulaştırabilecek ve tespit
edilemeyen pozitif vakaların riskini en aza indirmek için
günlük olarak test edileceksiniz.

– Tarihler ve saatler CLO'nuz tarafından spor ve etkinlik
programına göre belirlenecektir. Ayrıntılar, Mayıs
ayında 'Takım Liderleri Rehberi' / 'Teknik Yetkililer
Rehberi'nde teyit edilecektir.

– Testler, Olimpiyat ve Paralimpik Köyü’ndeki özel bir
alanda ve gözetim altında gerçekleştirilecektir.

– İlk testler tükürük antijeni ile yapılacaktır. İlk testin
sonuçları net değilse veya pozitifse, aynı tükürük
örneğinden bir PCR testi yapılacaktır.
– Test sonuçlarınızın işleme alınacağı ve testin

yapıldığı günün saatine bağlı olarak size bir son tarih
verilecektir.

– Maksimum işlem süresinin 12 saat olması
beklenmektedir. İkinci testin sonuçları net değilse
veya pozitifse, siz ve CLO'nuz bilgilendirileceksiniz.

Oyunlarda

•   

– CLO'nuz, numunelerin size ait olduğunu tanımlamak 
için atanmış bir barkodu olan tükürük kapları 
verecektir,
– Belirlenen zamanda, CLO, CLO Yardımcısı, CLO 
Asistanları veya meslektaşlarınızdan birinin 
gözetiminde tükürük örneğinizi temin edin.
– Tükürük örneğinizi verdikten sonra 30 dakika içinde 
yemek yemeyin, herhangi bir şey içmeyin, sigara 
içmeyin, dişlerinizi fırçalamayın veya gargara 
kullanmayın.
– CLO'nuz numunenizi Tokyo 2020 ile kararlaştırılan 
belirlenmiş bir yer ve saatte (09:00 veya 18:00) 
gönderecektir.
– Olimpik ve Paralimpik Köylerde, Uydu Köylerinde, 
Tokyo 2020 tarafından yönetilen seçili diğer konaklama 
yerlerinde ve seçilen yarışma mekanlarında CLO'lar için 
örnek toplama alanları kurulacaktır (liste Tokyo 2020 
tarafından sağlanacaktır).
– Numuneler test için bir laboratuvara aktarılacaktır. İlk 
test kantitatif tükürük antijeni olacaktır. İlk testin 
sonuçları belirsiz veya pozitif ise, aynı tükürük 
örneğinden bir tükürük PCR testi yapılacaktır.
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Test yaptır, 
takip et, 
izole et
• Konaklamanız sırasında COVID-19 semptomları

geliştirirseniz
– Daha fazla bilgilendirme için derhal CLO'nuzla iletişime

geçin. COVID-19 Kliniğine götürüleceksiniz.
– Bir Oyunlar tesisindeyseniz, tıbbi muayene için derhal

tesisin sağlık istasyonuna gidin. İstasyonun yakınında
geçici olarak izole edileceğiniz bir alan olacaktır.
Gerekirse, Oyunlar tarafından belirlenmiş bir hastaneye
nakledileceksiniz.

– Olimpiyat ve Paralimpik Köyü'ndeyseniz, COVID-19
Kliniğinde (veya diğer belirlenmiş tıbbi tedavi
tesislerinde) bir COVID-19 testi yapmanız gerekecektir.
Sonucunuzu orada bekleyin.
WHO Belirti Kılavuzuna Bakın

• Oyunlar sırasında COVID-19 testiniz pozitif sonuçlanırsa
– Derhal kendinizi izole edin ve CLO'nuzu bilgilendirin

– Kendinizi izole etmeye devam etmeniz ya da
hastaneye kaldırılmanız gerekecektir.
Yarışmanıza / görevinize devam etmenize izin
verilmeyecektir.

– İzolasyon sürenizin yeri ve uzunluğu,
enfeksiyonunun ciddiyetine ve semptomlarına bağlı
olarak Japon sağlık yetkilileri tarafından
belirlenecektir.

–

–

Gün boyunca tesiste durumunuzu takip edecek 
personel bulunacaktır. Herhangi bir endişeniz varsa 
onlara danışabilirsiniz.

Günde üç kez yemek verilecektir.

Ücretsiz WiFi mevcut olacak ve CLO'nuz ve ekibinizle 
iletişim halinde kalabileceksiniz

Ekibinizin size bir şeyler getirmesine izin verilecek. 
Ancak çiğ gıda, alkol, sigara ve tehlikeli nesneler vb. 
yasaktır. İyileşme döneminiz boyunca sigara içmek 
ve alkol almak kesinlikle yasaktır.

Otel dışına çıkmanıza izin verilmeyecektir.

Japonya'daki taburcu yönergelerine uygun olarak 
izolasyondan çıkarılacaksınız.

CLO yanıtı
– CLO'nuz ve Tokyo 2020, belirtilerinizin ortaya

çıkmasından önceki iki günden test edildiğiniz ve
kendinizi izole etmeye başladığınız zamana kadar
faaliyetlerinizi ve ziyaret ettiğiniz yerleri teyit etmek
ve bu dönemde yakın temas ettiğiniz kişileri
belirlemek için sizinle birlikte çalışacaktır.

– CLO’lar belirli alanların dezenfeksiyonu gibi ek
önlemleri belirlemek için Japon sağlık yetkilileri
(yerel belediyelerin sağlık yetkilileri dahil) ve Tokyo
2020 ile görüşecekler.

Oyunlarda

–

–

–

–

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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Test yaptır, 
takip et, 
izole et

Pozitif testi olan biriyle yakın temas kurduysanız

– Yakın temaslılar, pozitif COVID-19 testi doğrulanmış bir
kişiyle, kişinin semptomlarının ortaya çıkmasından iki
gün önceden başlayarak yüz maskesi takmadan, bir
metre içinde, uzun süreli (15 dakika veya daha fazla)
teması olan kişilerdir. Bu, özellikle otel odaları veya
araçlar gibi kapalı alanlarda böyle bir temas olduğunda
geçerlidir.

– Yakın temas vakaları, siz, kuruluşunuz ve Tokyo 2020
tarafından sağlanan bilgilere dayalı olarak Japon sağlık
yetkilileri tarafından teyit edilecektir.

– Uygulanabilir önlemlere ilişkin karar, vaka bazlı
verilecek ve virüsü yayma olasılığınız dikkate
alınacaktır. Yarışmaya ve / veya görevinize devam
etmenize izin verilmesi için şunlara ihtiyacınız olacak:
– RAEG tarafından kararlaştırılacak bir süre için negatif

bir günlük nazofaringeal PCR testi sonucu

– RAEG tarafından verilecek ve Japon sağlık
otoritelerince onaylanmış tıbbi geçmişinizin de
dikkate alındığı tıbbi durumunuzun olumlu bir
değerlendirmesi

– IF'nizin onayı

- Yarışma izniniz verilirse, başkalarıyla teması en aza
indirme, özel bir odaya geçme, tek başınıza yemek
yeme, özel araçları kullanma veya antrenman sırasında
ve yarışma tesisinde ayrı bir yerde bulunma dahil olmak
üzere ek önlemler alınması gerekebilir.

Oyunlarda
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Sosyal Yaşam

• Diğer insanlarla iletişiminizi mümkün olduğunca
sınırlandırın

• Aranızda diğerlerinden iki metrelik bir mesafe bırakın
– Başkalarıyla fiziksel etkileşimi minimumda tutun.

Sarılma, el çakma ve tokalaşma gibi gereksiz temas
biçimlerinden kaçının.

• Düzenli iletişim kurduğunuz kişilerin listesini
güncelleyerek tutun

• Bir alanda gereksiz yere uzun süre kalmaktan kaçının.
Asansörler gibi kapalı ve dar alanlarda konuşmaktan
kaçının

• Aksi belirtilmedikçe diğerlerinden iki metre uzakta

yemek yiyin veya teması minimumda tutarak kendi

başınıza yiyin. Bkz. "Olimpiyat ve Paralimpik Köyü’nde

Yemek"

• Olimpiyat ve Paralimpik Köyü erişimi aşağıdaki şekilde

sınırlandırılmıştır:
– NOC / NPC kafile üyelerine, akreditasyon

ayrıcalıklarına bağlı olarak erişim izni verilecektir.

– Misafir girişlerine yalnızca Tokyo 2020 ve IOC / IPC ile
mutabık kalınarak operasyonel nedenlerle izin
verilecektir.

• Anti-doping prosedürleri, Olimpiyat Oyunları için
Uluslararası Test Ajansı ve Paralimpik Oyunlar için
IPC'nin yönetimi altında uluslararası standartlarla,
sağlık ve güvenlik önlemleriyle ve WADA yönergeleriyle
uyumlu olarak uygulanacaktır.

Oyunlarda
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Sosyal Yaşam

– Eğer kendi ayarladığınız bir lokasyonda konaklıyorsanız,
Playbook kurallarına her zaman uyun ve Tokyo 2020
Organizasyonu’nun mutlaka bilgilendirerek yerel
yetkililerin gerekli COVID-19 önlemlerinin almasını
sağlamış olun.

– Eğer kendi ayarladığınız lokasyonda yetkililer gerekli
COVID-19 önlemlerini alacağını onaylamazsa, Tokyo
2020 Organizasyonuyla iletişime geçin ve konaklama
için alternatif lokasyon talebinde bulunun.

– Tüm lokasyonlar belli aralıklarla denetlenecek ve hem
misafirlerin hem de tesislerdeki yetkililerin kurallara
uymaları sağlanacaktır.

Nereye gidebilir ve neler yapabilirsiniz

• Yarışma tesislerinde biletli seyircilerin bulunacağı
tribünlere giriş hakkınız yoktur. Ancak, kendi spor
dalınızın yapıldığı yarışma tesisinde tribünlerde sporcular
için ayrılmış koltukları kullanabilirsiniz.

• Sadece Aktivite Planınızda yer alan eylemleri takip edin. 
– Yalnızca yarışma tesislerine ve kısıtlı sayıda izin verilen

yerlere gitmek için konakladığınız yerden
ayrılabilirsiniz. Oyunların gerçekleşmesi için kritik
öneme sahip, kısıtlı sayıda izin verilen yerler olarak
belirlenen lokasyonlarda da tüm COVID-19 önlemleri
alınacaktır.

– Japonya’da ikamet eden veya 14 günden uzun süredir
Japonya’da bulunan kişilere en az 1 metre, sporculara
ise 2 metre uzaklıkta bulunun.

– Her zaman maske takın.
– Toplu taşımayı kullanmayın
– Turistik yerleri, dükkanları, lokantaları, barları ve spor

salonlarını ziyaret etmeyin.
– Tokyo 2020 tarafından sağlanan konakladığınız

yerlerden ayrılmamanız önemle tavsiye edilir.

Oyunlarda
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- Tokyo 2020 Organizasyonu bilet rezervasyonlarını
yaparak diğer yolcularla aranızda gerekli mesafenin
olmasını sağlayacaktır.

Yemek Yiyebileceğiniz Yerler
– Eğer Sporcu Köyü’nde konaklıyorsanız, köyde bulunan

yemek salonunda, yarışma tesisinde veya izin verilmiş
özel alanlarda yemeğinizi yiyebilirsiniz.

– Sporcu Köyünde ve yarışma tesislerinde bulunan tüm
yemek salonlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına
uyulması gerekmektedir.

Bknz. Sporcu Köyü’nde Yemek

– Sporcu Köyü dışında konaklıyorsanız, riski en aza
indirmek adında Oyunlara katılan sporcu, antrenör ve
idarecilerle birlikte yemek yemekten kaçının. Ayrıca
Japonya’da 14 günden uzun süredir bulunanlar ve
Japonya’da ikamet edenlerle de aynı şekilde birlikte
yemekten kaçının.

– Sadece aşağıda yer alan ve COVID-19 önlemleri alınmış
yerlerde yemek yiyin

Şehirde Hareket Etmek
–

–

Toplu taşımayı kesinlikle kullanmayın. Sadece Oyunların 
katılımcılara özel tahsis ettiği ulaşım araçları olan, otobüsler 
ve özel taksileri kullanın.
–Resmi Tokyo 2020 araçlarına erişiminiz yoksa veya izin 
verilen varış yerlerinizden herhangi birine Oyun araçları 
tarafından hizmet verilmiyorsa, Chartered Taxi ile Taşıma 
(TCT) hizmetini kullanın (TCT hizmeti 17 Haziran - 8 Eylül 
tarihleri arasında mevcuttur).
– Tokyo 2020, belirlenecek bir limiti aşmayacak şekilde, 9 
Temmuz tarihinden itibaren sizlere seyahat kuponları 
sağlayarak (COVID-19 önlemleri gereği ücretsiz toplu taşıma 
sisteminden yararlanamayacak olmanız göz önünde 
bulundurularak) yapılacak seyahatlerin maliyetini 
karşılayacaktır (TCT hizmetini kullanmak için rezervasyonlar 
TCT çağrı merkezi aracılığıyla yapılacaktır).

Tahsis edilmiş tüm araçlar Japon yetkililer tarafından 
belirlenen hijyen kuralları içerisinde hareket edecektir. Bu 
kurallar;

– Yarışma tesislerindeki yemek salonlarında
– Konakladığınız tesisin restoranında
– Konakladığınız tesiste kendi odanızda

Tokyo 2020 Organziasyonu otellerde oda servisi ve gel-al 
seçeneklerini zenginleştirecek değişiklikler yapılmasını 
sağlayacaktır.

Oyunlarda

– Maskeniz her zaman takın, el dezenfektanını kullanın
ve konuşmaktan kaçının.

– Diğer yolcularla aranızdaki sosyal mesafeye
olabildiğince dikkat edin

– Araç sürücüsü ve yolcular arasında bir koruyucu
bulunacaktır.

– Araç içi klima ile sürekli hava sirkülasyonu
sağlanacaktır.

– Eğer hızlı trenleri kullanmanız ve Japonya içinde
şehirlerarası yolculuk yapmanız gerekirse, Tokyo
2020 Organizasyonu uygun tarifelere göre gerekli
bilgilendirmeyi yapacaktır.
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• Spor dalınız ve kafiledeki görevinize bağlı olarak ek
önlemler uygulanabilir. Bknz. Sportif Önlemler

• Tokyo 2020 Organizasyonu, gerekli görmesi halinde açılış
ve kapanış seremonilerinde ek önlemler uygulayabilir.
– Madalya seremonileri yarışma tesislerinde

gerçekleştirilecektir. Sporcular ve sunucuların maske
takmaları zorunlu olacaktır. Diğer özel bilgiler Oyunlar
yaklaşırken paylaşılacaktır.

Oyunlarda
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Hijyene 
Dikkat Et

• Ellerinizi sık sık 30 saniye süreyle sabun ve ılık su ile
yıkayın ya da el dezenfektanı kullanın.

• Yarışma esnasında sporculara destek vermek için
bağırmak, tezahürat yapmak ve şarkı söylemekten
kaçının. Bunların yerine alkışlamak gibi alternatif yollar
kullanın.

• En çok 30 dakikalık aralıklarla birkaç dakika sürecek
şekilde odanızı düzenli olarak havalandırın.

• Başkalarının eşyalarını kullanmaktan kaçının. Başka biri
tarafından kullanılmış bir eşyayı kullanmadan önce
mutlaka dezenfekte edin.

• Yemeğinizi bitirdikten sonra masanızı dezenfekte edin.

• Yarışma tesisleri ve konaklama tesislerinde arttırılmış
temizlik protokollerine ve hijyen önlemlerine harfiyen
uyun.

• Antrenman, yarışma, yeme-içme, uyku ve röportajlar
dışında her zaman maskenizi takın.
– Sporcu Köyü’nde antrenman yaparken, örneğin fitness

salonunda, maskenizi takın.

• Eğer kalp krizi riskinden kaçınmak zorunda hissederseniz,
dışarıya çıkın ve iki metre mesafe içinde kimsenin
olmadığından emin olduktan sonra maskenizi
çıkarabilirsiniz.
Dünya Sağlık Örgütü’nün maske takılması ile ilgili
rehberini inceleyebilirsiniz.
– Maskenizi takmadan önce ve çıkardıktan sonra ellerinizi

temizleyin ve gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza
dokunmaktan kaçının. Eğer mümkünse ellerinizi ılık su
ve sabunla 30 saniye boyunca yıkayın veya el
dezenfektanı kullanın.

– Maskeleriniz nemlendiğinde hemen değiştirin ve her
gün yıkayın.

– Yüz siperliği maske yerine kullanılabilecek bir alternatif
değildir. Siperlik sadece göz bölgesini korur ve sadece
maske için uygun olmayan bazı özel durumlarda
kullanılabilir.

Oyunlarda

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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Paralimpik 
Hususlar

• Paralimpik sporcular, antrenörleri ve idarecilerinin
COVID-19 testlerinin pozitif çıkması ancak semptom
göstermemeleri durumunda izole edilecekleri tesisler kısa
zaman içinde açıklanacaktır. Paralimpik sporcularun,
antrenörlerinin ve idarecilerinin izolasyon esnasında ihtiyaç
duyacakları fiziksel destek göz önünde bulundurularak
izolasyon şartları belirlenmektedir

• Para bisiklet ve 5 kişilik Futbol gibi bazı sporlarda
sporcuları yönlendirmek büyük önem taşıdığı için,
maskeleri takılı kalmak ve sosyal mesafe kurallarına
uymak şartıyla antrenörlerin bağırması mümkün olacaktır.

• 2 metrelik sosyal mesafe kuralı, ek yardıma ihtiyacı olan
katılımcılar için geçerli olmayacaktır. Yakın çevrelerinde
bulunan bir başkası tarafından yardım alabileceklerdir.
– Başkalarına yardım ederken de maskeniz her zaman

takılı olmalı
– Başkasına yardım ettikten sonra ellerinizi dezenfekte

ediniz ve 2 metre sosyal mesafe kuralına tekrar
uyunuz.

– Başkasına yardım ederken fiziksel teması yine de ez
aza indirmelisiniz.

• Dudak okumak zorunda olan, net olarak duyamayan veya
iletişim kurmak için yüz hareketlerini kullanan biriyle
iletişime geçmek için maskenizi geçici olarak
çıkarabilirsiniz. Bunu yaparken 2m mesafede olmalı ve
iletişim bittikten sonra maskenizi tekrar takmalısınız.

• Eğer başkası tarafından yardım gerektiren tekerlekli
sandalye gibi bir cihazı kullanmanız (sürmeniz)
gerekiyorsa, tuttuğunuz yüzeyleri belli aralıklarla
dezenfektan ıslak mendillerle dezenfekte ediniz.

Oyunlarda
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Enfeksiyon riskinin düşürülmesi ve güvenli, başarılı bir 
organizasyon yapılması amacıyla Japonya’da kalış süreniz en 
aza indirilmiştir. 

Playbook kurallarının yanı sıra Japon yetkililerin belirlediği 
hijyen ve sosyal mesafe kurallarına ülkenize ulaşana kadar, 
yolcuğunuz boyunca uyunuz. 

Japonya'dan
Ayrılış

Japonya’dan ayrılırken CLO’nuzdan alacağınız destek

CLO’nuz uluslararası seyehat ve ülkenize giriş 
yaparken ihtiyaç duyacağınız bilgileri sizlere 
sağlayacaktır.
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Test yaptır, 
takip et, 
izole et

• Dönüş yolcuğunuzda son olarak giriş yapacağınız ülkenin
son bir COVID-19 negatif testi istemesi durumunda
çözümler sağlanacaktır.

• Havalimanına giderken sadece Oyunlar için tahsis edilmiş
araçları kullanın

• Ülkenize döndükten sonra karantina uygulaması dahil
olmak üzere ilgili tüm COVID-19 regülasyonlarına uyunuz.

• Sporcu Köyü’nden ayrılışınızla ilgili Milli Olimpiyat
Komitesi/Milli Paralimpik Komitenizin talimatlarına
uyunuz. Sporcular, antrenörleri ve idarecilerinin
yarışmaları tamamlandıktan ya da elenmelerinin
ardından (hangisi önce olursa) 48 saat içinde Sporcu
Köyü’nden ayrılmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için size
daha önce gönderilen “Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları
Sporcu Köyü Giriş ve Çıkış Planlaması” bilgi notunu
inceleyebilirsiniz.

• Eğer Oyunlar sonrası Japonya’da “Misafir Şehir Değişimi
Programı” kapsamında bir belediyenin konuğu
olacaksanız, lütfen belediyenin bağlı olduğu şehir
yönetimiyle iletişime geçin.

• Dönüş yapacağınız ve transit geçeceğiniz ülkelerin,
girişte hangi prosedürleri uygulayacağından emin olun.

Japonya'dan Ayrılış
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Paralimpik 
Hususlar

• Olimpiyat Oyunları’nda görev yapan ve sonrasında Paralimpik Oyunlar’da
görev almak üzere bu Oyunlar başlayana kadar Tokyo ve Japonya’da
kalacak olan katılımcılar Playbook’da yer alan kurallara uymaya devam
edeceklerdir.

Paralimpik Oyunlar için Japonya’dan ayrılıp tekrar giriş yapmanıza gerek 
olmayacak ancak yine de ülkeden çıkış yapıp sonra tekrar girebilirsiniz. 
Ancak bu durumda Japonya’ya ilk defa giriş yapıyor sayılır ve giriş sonrası 
aynı prosedürleri takip etmeniz gerekir.

Japonya'dan Ayrılış
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Ek Bilgiler



40Oyunlarda COVID-19 Testi Yaptırmak

17 Temmuz günü saat 10:00. Dün ilk testi negatif* gelmişti, 
çok iyi haber. Şimdi de ikinci testini olmaya gidiyor. 
Böylelikle 19 Temmuz günü yapacağı uçuş öncesi iki 
geçerli testi olacak.

Juan İspanyol bir basketbolcu. İklim koşullarına alışmak 
amacıyla, 19 Temmuz günü öğleden sonra Japonya’ya 
uçacak.

*Eğer testiniz pozitifse kendinizi izole edin ve COVID-19
İletişim Görevliniz (CLO) ile irtibata geçin ve sonraki
adımları öğrenin.

Yolculuğundan önceki 96 saat içinde iki farklı günde iki kez 
COVID-19 testi olacak. Uçuşundan 14 gün önce sağlık 
durumunu takip etmeye ve bu sürede görüştüğü kişilere 
dikkat etmeye başladı. Özgüveni tam ve endişe edeceği hiçbir 
şey yok. 

19 Temmuz günü saat 09:00. Juan’ın iki testi de negatif. Test 
sertifikaları yanında ve uçuş öncesi son hazırlıklarını yapıyor. 
Cep telefonunu şarj ediyor, gerekli olan 2 uygulamayı 
telefonuna indiriyor, Jpaonya’ya girişte ihtiyacı olacak tüm 
belgeleri el bagajına koyuyor.

15 Temmuz günü saat 17:00’de evine yakın, test için 
onaylanmış bir hastanede ilk testini oldu. Test sertifikasında 
yer alacak tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için 
hastane yönetimi ile görüştü.

Seyahatinizden Önce
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Juan’a test sonucunun negatif olduğu bildirildi. İbraz ettiği 
tüm belgeler Karantina Görevlisi tarafından onaylandı ve 
diğer işlemler için ilerleyebilir. 

20 Temmuz günü saat 10:00. Juan Japonya’da 
havalimanına indi ve uçağı terk ediyor. Tüm belgeleri 
yanında ve cep telefonu uygulamaları hazır. 

Artık Japonya’ya girmeye hazır. PVC kartını geçerli hale 
getirecek ve sonra gerekli diğer belgeleri pasaport 
kontrolünde gösterecek. Bavulunu ve spor eşyalarını yanına 
alacak ve kendisini Olimpiyat Köyü’ne götürecek otobüse 
binmek üzere ulaşım alanına ilerleyecek.

Uçaktan iner inmez iki negatif test sonuç sertifikası dahil 
olmak üzere COVID-19 ile ilgili tüm gerekli belgeleri 
“Karantina Görevlisi”ne ibraz etmesi ve havalimanında olacağı 
teste yönelmesi gerekiyor.

Juan’ın tüm eşyaları yanında ve otobüslerden birine binerek 
Sporcu Köyü’ne gidiyor. Oyunlara başlamaya hazır

Juan havalimanında COVID-19 testini oldu ve sonucu 
beklemek üzere bekleme alanına geçiyor.

Japonya'ya Girişte

Oyunlarda COVID-19 Testi Yaptırmak
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Saat 10:00. Lauren antijen testi için bir tükürük örneği verdi. 
Eğer bu test pozitif ya da belirsiz sonuçlanırsa, aynı örnek PCR 
testi kullanılarak bir kez daha analiz edilecek. 

Paralimpik Sporcu Köyü’nde kalan bir tenisçi 
olan Lauren ile tanışın.

Lauren sadece testinin pozitif olması durumunda 
bilgilendirilecek ve sonuç 12 saat içinde belli olacak. Eğer bu 
test pozitif çıkarsa, teyit amaçlı son bir PCR testi daha olması 
gerekecek. Gelecek bildirim için her ihtimale karşı gözü 
telefonda. CLO’su nun da test sonuçlarına erişim yetkisi 
bulunuyor. Sonuç çıkana kadar günlük planı doğrultusunda 
hareket edebilir.

28 Ağustos akşamı. Lauren, kendisine yarın sabah COVID-19 
testi olacağını hatırlatan bir bilgilendirme aldı. CLO’su bu testi 
Lauren’in programına göre ayarladı.

29 Ağustos saat 09:15. Lauren’in sabah erken saatte 
antrenmanı vardı ve şimdi gözlem amaçlı Oyunlar boyunca 
her gün düzenli olacağı COVID-19 testine gidiyor.

Tarama Testi

Oyunlarda COVID-19 Testi Yaptırmak
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Teyit amaçlı yapılan son testtin sonucu pozitif. Lauren 
hayalkırıklığı yaşıyor ancak diğer sporcuları koruması 
gerektiğini biliyor. Şimdi CLO’sunun talimatlarını takip 
ederek Paralimpik Köyün dışındaki izolasyon merkezine 
gidiyor.

Saat 16:30 Lauren kortta antrenman yapıyor. CLO’su ile 
görüştü ve tarama testinin pozitif sonuçlandığını öğrendi. 

Lauren’in CLO’su Japon Sağlık Yetkilileriyle birlikte çalışarak 
ne kadar süreyle izolasyon tesisinde kalması gerektiğine 
karar verecekler. Rahatının yerinde olacağı ve CLO’su, 
takımı, ailesi ve arkadaşlarıyla iletişimde olacağı konusunda 
içi rahat. 

Paralimpik Köyü’nde bulunan COVID-19 Kliniği’ne teyit 
amaçlı son bir PCR testi olmaya gidiyor. CLO’su ile 
konuştu ve güvenli bir şekilde kliniğe gitmesi için 
kendisine özel olarak araç tahsis edildi.

Tokyo 2020 organizasyonu kendisini izolasyon tesisine 
götürmek üzere yine özel bir araç tahsis ediyor. Lauren 
endişeli ancak CLO’su kendisiyle sürekli olarak iletişim 
halinde ve tesiste ihtiyacı olacak eşyaların gönderimini 
ayarlıyor.

Lauren Nazofarenks (burun ve boğazdan örnek alınarak 
yapılan) PCR Testini oldu ve bekleme salonunda sonucu 
bekliyor. 3-5 saat aralığında sonuç belli olacak.

Pozitif Test Sonucu

Oyunlarda COVID-19 Testi Yaptırmak
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Andrea Oyunlara katılan bir başka tenisçi. 29 Ağustos saat 
14:00. Dün öğleden sonra Lauren ile maç yaptığı için CLO’su
kendisini arayarak potansiyel yakın temaslı olduğunu 
bildirdi. Eğer yakın temaslı olduğu kesinleşirse COVID-19 
Kliniğinde teyit amaçlı PCR testi olması gerekecek

CLO’su Andrea’ya Japon sağlık yetkililerinin iletişime 
geçmesi için beklemesini söyledi. Daha sonra Japon sağlık 
yetkilileri kendisini telefonla arayarak bazı sorular yönelttiler. 
(ne kadar süre Lauren ile birlikte olduğu, bu süre boyunca 
maske takıp takmadığı vb.)  

Japon sağlık yetkilileri tarafından maç boyunca 
Lauren’dan belli bir mesafe uzakta durduğu için yakın 
temaslı olmadığına karar verildiği CLO’su tarafından 
Andrea’ya bildirildi. Andrea yarışma prgramına kaldığı 
yerden devam etti. Bir sonraki günlük gözlem testi 
randevusu yarın planlandığı gibi yarın gidecek. 

Yakın Temaslı Olma İhtimali

Oyunlarda COVID-19 Testi Yaptırmak



45

Priya’nın durumu virüsü yaymış olma ihtimaline karşı 
incelemeye* alınacak. Yarışmaya tekrar dönebilmesi için 
arttırılmış önlemler protokolüne uyması gerekecek. Günlük 
olarak boğaz ve burundan alınacak örnek ile PCR testi 
olması ve diğer kişilerle temasını en aza indirmesi 
gerekecek. Odasında tek başına kalması, yemeğini yalnız 
yemesi, organizasyonun ulaşım araçlarını kullanması ve 
antrenmanda kendini tecrit etmesi gerekecektir.

*Yakın temas vakaları Japon sağlık yetkilerine bağlı olarak
çalışan “Sonuç Analiz Uzmanları” grubu tarafından ayrı ayrı 
değerlendirilecektir. İlgili uluslararası federasyonun da
verilecek kararı onaylaması gerekecek.

Priya Oyunlarda yarışan bir başka tenisçi. 29 Ağustos saat 
18:00. Geçtiğimiz günlerde o da Lauren ile birlikte 
antrenman yapıyordu.

Lauren ile birlikte yaptığı antrenmanlar ve devamında birlite 
yaptıkları röportajlar sonucu, Priya CLO’su tarafından yakın 
temaslı olduğunun kesinleştiği bilgisini alıyor.

Yakın temaslı olduğu kesinleştiği için Priya COVID-19 
Kliniği’ne giderek test oluyor. Test sonucu negatif çıkıyor. 
CLO’su bilgilendiriliyor ve sonraki adımlar hakkında Priya’ya 
yardım edeceğini bildiriyor.

Yakın Temaslı Olmanızın Kesinleşmesi

Oyunlarda COVID-19 Testi Yaptırmak
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Aisha’nın test sonucu negatif çıktı. Böylelikle yarın ülkesine 
dönmek için hazır. Özellikle negatif test sonucu sertifikasını 
yanına alması çok önemli. Uçağa binerken bu belgeyi 
gösterecek.

Aisha Oyunlarda yarışan bir atlet. 6 Ağustos saat 22:00. Final 
yarışmasını biraz önce bitirdi ve 48 saat içinde Japonya’dan 
ayrılacak. CLO’su ile ayrılışını organize etmek için iletişim 
halinde.

Ülkesi Nijerya’ya dönebilmesi için negatif COVID-19 test 
sonucuna ihtiyacı var. 7 Ağustos sabahı test olmaya gidiyor.

Havalimanında gerekli belgeleri check-in bankosuna ve 
sınır kontrol memurlarına gösteriyor. Her şey yolunda ve 
unutulmaz bir Olimpiyat tecrübesiyle uçağa binerek evine 
dönüyor.

Ülkesine dönüşte kendisinden istenen yükümlülükleri 
kontrol ediyor. Ek önlem alması ya da bellir bir süre 
karantinada kalması gerekebilir. CLO’su da bu konuyla 
yakından ilgileniyor ve anlık olarak onu bilgilendiriyor.

Japonya'dan Ayrılış

Oyunlarda COVID-19 Testi Yaptırmak
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Spor Tedbirleri

• Genel olarak, tüm ekipman iki kullanım arasında
dezenfekte edilmelidir. Ekipmanı kullanan kişiler de
kullanım öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte
etmelidirler.

• Havlu ve su şişesi gibi ürünler asla
paylaşılmamalıdır.

• Doping kontrolü esnasında sporcuların maskelerini
takıyor olması gerekmektedir.

Olimpiyat ve Paralimpik Köyü 

Spor Bilgi Merkezi 
• Sosyal mesafe kuralına uyulması için zeminde

işaretler kullanılacaktır
• Masalara şeffaf akrilik koruyucular takılacaktır.
• Antrenman randevusu almak gibi hizmetler

online olarak veya yarışma tesisinde yapılacaktır.
• Belgelerin çıktı alınarak kullanılması

önerilmemektedir. Eğer yine de çıktı almanız
gerekiyorsa, belgeleri başkalarıyla paylaşmaktan
kaçınınız.

Playbook prensiplerine ek olarak aşağıdaki uygulamalar 
Olimpik ve Paralimpik Oyunlarda spor operasyonlarında 
geçerli olacaktır. Spor dallarına özgü uyarlanmış 
tedbirlerTokyo 2020 Organizasyonu, IOC/IPC ve ilgili 
uluslararası federasyonların iş birliği ile hazırlanmıştır. Detaylı 
bilgiler Mayıs ayı sonunda “Takım Liderleri Rehberi” dahil 
olmak üzere tüm spor dalına özgü dokümanlarda yer alacaktır.

Genel Prensipler 

• Sosyal mesafeyi mümkün kılmak adında, toplam
akreditasyon sayıları düşürülmüş, yarışma tesislerinin
operasyonel planları uyarlanmış ve operasyonel
sebeplerle tesislere giriş yetkileri sınırlandırılmıştır.

• Yarışma tesislerinin ve alanların planları da sosyal
mesafeyi destekleyecek şekilde tasarlanmış ve gerekli
görülen yerlere virüsün yayılmasını önlemek amacıyla
akrilik korumalar yerleştirilmiştir.

• Bir yarışma tesisine veya tesisteki bir bölüme girmeniz
gerektiğinde, içeride kalış sürenizi mümkün olduğunca
kısa tutmanız gerektiğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.

Spor Salonu
• Kullanım öncesi ve sonrasında spor ekipmanı 

dezenfekte edin.
• Fitness antrenmanı boyunca sporcuların maske

takması gerekmektedir.
Yarışma Öncesi

Kura çekimi, ekipman kontrolü veya tartı gibi spora özgü 
aktiviteler
• Aktiviteler mümkün olduğunca online olarak veya

açık havada yapılacak
• Bu durumun mümkün olmadığı durumlarda

aktiviteler kapalı alanda kısıtlı sayıda katılımcıyla ve
sosyal mesafe kuralları uyarınca gerçekleştirilecek.

Ek Bilgiler
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Havlular
• Havlular kimseyle paylaşılmamalı, işi biten havlu

toplama kutusuna bırakılmalıdır.

Soyunma odaları
• Duş alırken ve giyinirken sosyal mesafe

kurallarına uyun, yoğunluk varsa lütfen
bekleyin.

• Mümkün olduğu kadar Olimpiyat ve Paralimpik
Köy’deki tesisleri tercih edin, yarışma tesisini
daha az kullanın.

Isınma ve sporcu bekleme alanları
• Sporcuları ısınma esnasında maskelerini

çıkarabilirler.
• Isınma esnasında sporcular ve/veya antrenörler

görevleri gerektiriyorsa, bir istisna olarak 2 metre
sosyal mesafe kuralına uymayabilirler.

Sporcular ve teknik idarecilerin dinlenme alanları 
• Dinlenme alanlarına sadece giriş akreditasyonu olan

kişilerin girmesine izin verilecektir.
• Sosyal mesafe kuralına uyulmayacak durumların

oluşması halinde saydam akrilik koruyucular masalara
eklenecektir.

Sporcu Hazırlık Alanları 

Spor Bilgi Merkezi 
• Sosyal mesafe kuralına uyulması için zeminde işaretler

kullanılacaktır
• Masalara şeffaf akrilik koruyucular takılacaktır.
• Antrenman randevusu almak gibi hizmetler online

olarak veya yarışma tesisinde yapılacaktır.
• Belgelerin çıktı alınarak kullanılması önerilmemektedir.

Eğer yine de çıktı almanız gerekiyorsa, belgeleri
başkalarıyla paylaşmaktan kaçınınız.

Fizyoterapi alanları 
• Kullanım öncesi ve sonrasında ekipmanı 

dezenfekte edin.
• Fizyoterapistler sporcuyla temas kurmadan

önce ve sonra el dezenfektanı kullanmalıdır.
Buz ve buz banyosu
• Buzu kullanmadan önce ellerinizi dezenfekte ediniz.
• Buz banyosunu kullanırken diğer insanlarla

aranızdaki mesafeyi koruyun. Bireysel olarak veya
küçük gruplar halinde kullanın ve diğer insanlarla
yüz yüze gelmekten kaçının.

• Tükürük damlalarının havada dolaşma ihtimaline karşı
yemek sunulan alanlarda koruyucular kullanılacaktır.

• Mümkün oldukça yiyecek ve içecekler görevliler tarafından
servis edilecektir. Mümkün olmayan durumlarda tek
kullanımlık tabak, çatal bıçak ve eldiven sağlanacaktır.

• İçecek makinaları gibi toplu olarak kullanılan eşyalar,
düzenli olarak dezenfekte edilecektir.

Bakım servisi
• Teknisyenler ekipmanı sporcuya iade etmeden

önce dezenfekte edecektir

Yarışma esnasında

Yarışma alanında veya yakınında bulunan operasyonel personel
• Uygun sosyal mesafenin sağlanamaması durumunda,

saydam akrilik koruyucular gibi alternatif önlemler
alınacaktır.

• Bu kural yarışma alanında veya çevresinde bulunan teknik
görevliler ve ekipman teknisyenleri de dahil olmak üzere
tüm operasyonel personeli kapsayacaktır.

• Bazı durumlarda istisnalar yapılabilir.

Spor Tedbirleri

Ek Bilgiler
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Yarışma Alanında veya yakınında sporcu oturma yerleri 
• Her zaman maske takın.
• Kulübede sporcular arasında sosyal mesafe kuralı

uygulanmayacaktır.
• Diğer herkesin sporculardan en az 2 metre

mesafede bulunması gerekmektedir.

Spor Sunumu
• Gösteri yapan profesyoneller ve sunum yapan spikerler

gibi görev alan personelin maske takma zorunluluğu
duruma göre değerlendirilecektir.

• Spikerler ve röportaj yapan gazeticiler sporculardan en az
2 metre mesafede olmalı ve her türlü fiziksel temastan
kaçınmalıdır.

• Kulaklık ve mikrofon gibi ekipman kimseyle
paylaşılmamalı ve kullanımdan sonra dezenfekte
edilmelidir.

• Paylaşılarak kullanılan tüm elektronik ekipman düzenli
olarak dezenfekte edilecektir.

Spor Tedbirleri

Yarışma sonrası

Mixed Zone ve basın toplantısı 

Resmi Yayıncı Kuruluş
• Röportaj yapan gazetecilerin sporculardan 2 metre

mesafede kalabilmeleri için, Boom mikrofonun (bir
çubuğun ucuna tutturulmuş mikrofon) kullanımı
zorunlu olacaktır.

• Sporcu ve röportaj yapan gazeteci arasındaki 2
metrelik mesafeyi korumak için mixed zone alanında
zeminde işaretler kullanılacaktır.

• Sporcularla yapılan röportajlar 90 saniyeyi
geçmeyecektir.

Basın ve Yayın Yapılması
• Röportaj yapan tüm gazeteciler maske takmak

zorundadır. Sporcular ise röportaj için maskelerini
çıkarabilirler.

Basın Toplantıları 

• Basın toplantıları, soruların bir platform
üzerinden yöneltileceği şekilde internet
üzerinden canlı olarak yapılacaktır.

Sporcularla yapılacak röportajlar, mixed zone ve basın 
toplantısı alanı dışında Uluslararası Yayın Merkezi (IBC) 
binasında, resmi yayıncı kuruluşun stüdyosunda, ayakta 
röportaj pozisyonlarında, Ana Basın Merkezi (MPC) 
binasında ve Olimpiyat ve Paralimpik Köyü’nde 
yapılabilecektir. Ayrıntılı bilgi için Yayıncı Kuruluş ve Basın 
Playbook dokümanını inceleyiniz.

Madalya Törenleri

• Victory Ceremonies with presentation of the medals
will take place at the competition venues. Athletes
and presenters will be required to wear a mask. Other
specific information will be communicated closer to
the Games.

Ek Bilgiler
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Bu personel, yaya girişi güvenlik taraması alanı 
(PSAs), ateş ölçüm alanı, toplanma alanları, tuvaletler, 
aktivite alanları, tribün girişleri ve tesis giriş-çıkışları 
gibi genel olarak insanların kalabalık olabileceği 
alanlarda yer alacaklar. Giriş ve çıkışlar esnasında 
sayım yaparak, bu mekânlarda izin verilen maksimum 
insan sayısının aşılmasını önleyecekler.  

– -Sosyal mesafe kurallarını belirten yer işaretleri de
dahil olmak üzere, gerekli görülen yerlere işaretler
konulacaktır.

– Sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmayacağı
yerlerde (yiyecek-içecek büfeleri, kontrol alanları ve
çalışma alanları gibi) damlacıkların havada hareket
etmelerini önlemek amacıyla, ayırıcılar ve korumalar
eklenecektir.

Maske Takılması
– Antrenman, yarışma, yemek, içmek ve röportaj

istisnaları dışında maskeler her zaman ve her tesiste
takılı olmalıdır.

– Maskeler yeme-içme esnasında çıkartılabilir ancak
biter bitmez tekrar takılmalıdır.

Playbook prensiplerine ek olarak, Tokyo 2020 Olimpiyat ve 
Paralimpik Oyunları yarışma tesislerinde aşağıdaki önlemler 
alınacaktır. Her bir yarışma tesisine özgü uyarlanacak detaylı 
önlemler için Tokyo 2020 Organizasyonu ve IOC/IPC 
çalışmalarını sürüdürüyor. Bu detaylı önlemler her bir tesis 
için yayınlanacak tesis operasyon planları içinde yer alacak. 

Sosyal mesafe

• Sporcuların hareket akışlarının diğer herkesten ayrılması

– Sporcuların hareket akışları diğer insanlarla
çakışmayacak şekilde düzelenecek ancak operasyonel
nedenlerle bunun mümkün olmadığı durumlarda
gerekli önlemler alınacaktır.

• Sosyal mesafenin sağlanması
– Standart Playbook kuralı olan sporcularla 2 metre ve

diğer insanlarla 1 metre olan sosyal mesafe
sağlanacaktır. Bunun münkün olmadığı, asansör içinde
yer almak gibi durumlarda ise kapasite azaltılacak ve
konuşmaya izin verilmeyecek.

– -Tesislerde görev yapacak personel insanların
hareketleri konsunda onlara yön gösterecek ve
rehberlik edecek.

Temizlik ve Sterilizasyon

• El dezenfektanlarının yerleştirilmesi
– El dezenfektanları pek çok yerde kullanıma hazır

olacaktır. Tüm giriş-çıkışlarda, medikal müdahale
yapılan yerlerde, yemek alanlarında, tuvaltelerde, mixed
zoneda, basın masalarında ve anlatım pozisyonlarında,
trübün merdivenlerinin yanında, aktivite alanlarında,
çalışma odalarında, spor bilgi masalarında, buz ve havlu
dağıtım noktalarında, soyunma odalarında, sporcu
ısınma alanlarında, spor saonlarında ve sporcu bekleme
alanlarında el dezenfektanları bulunacaktır.

– El dezenfektanları, yaya güvenlik taraması ve aktivite
alanları gibi genel alanlarda bulunan seyirciler için
kullanıma hazır olacaktır.

– El dezenfektanları farklı engelleri olan bireyler için
erişilebilir şekilde yerleştirilecektir.

Yarışma Tesisi Tedbirleri

Ek Bilgiler
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Tesis girişi: Yaya ve Araç Güvenlik Taraması Alanı 
Operasyonları – Ateş ölçümü prosedürü

• •Bir tesise girerken ateş ölçümü (Düzenleme henüz
tamamen netleşmedi)
– Yarışma tesisine girerken herkesin vücut sıcaklık

ölçümü yapılacaktır.
– Sıcaklık ölçümünün ilk yapılacağı yer yarışma tesisinin

girişinin hemen karşısında, yaya ve araç güvenlik
taramasından önce gerçekleştirilecektir.
– Eğer sıcaklık 37.5°C veya daha yüksek olarak

ölçülürse, temassız ölçüm yapan bir termometre ile
ölçüm tekrarlanacaktır

– Eğer termometre tekrar 37.5°C veya daha yüksek
olarak ölçüm yaparsa, ölçüm yapılan kişi ikinci
ölçüm alanına götürülecektir.

– İkinci sıcaklık ölçüm alanında kısa bir dinlenme sonrası 
kişiye, en fazla iki kez daha sıcaklık ölçüm işlemi 
uygulanacaktır.
– Eğer vücut sıcaklığı hala 37.5°C veya daha yüksek

olarak ölçülüyorsa kişi yarışma tesisine
alınmayacaktır.

• •Dezenfeksiyon operasyonları
– Kapı tutma yerleri, kontrol panoları, merdiven

trabzanları, masalar, asansör tuşları, yemek yenilen
yüzeyler ve diğer yüksek sıklıkla temas edilmesi
beklenen yüzeyler düzenli olarak dezenfekte
edilecektir.

– Yemek yedikten sonra masanızı veya paylaştığınız bir
eşyayı (mikrofon, spor ekipmanı, fizyoterapi sedyesi)
kullanmadan önce ve sonra mutlaka dezenfekte
ediniz.

İşaretler ve anonslar
– Piktogramlar da dahil olmak üzere, özel olarak

hazırlanmış açıklayıcı işaretler yerleştirilerek,
alınacak önlemlerin (maske takılması, sosyal
mesafe, hijyen, dezenfeksiyon, tribündeki
davranışlar v.b.) uygulanması sağlanacaktır. Görme
engelliler için de ayrıca işaret sistemi hazırlanacaktır.

– Mesaj gönderimi halka açık adreslerden ve video
panelleri ile de gerçekleştirilecektir.

Sıcaklık ölçümünün yapılacağı alan her tesis için farklı 
bir bölgede olabilir.

– Her tesiste ilgili sağlık istasyonuna yakın bir bölgede
izolasyon tesisi bulunacaktır.

– Eğer ateşiniz varsa, bir COVID-19 semptomu
gösteriyorsanız veya başka herhangi bir hastalığa ait
semptom gösteriyorsanız, geçici olarak bu alanda
izole edileceksiniz.

Yarışma Tesisi Tedbirleri

Ek Bilgiler
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Yiyecek ve içecek operasyonları
Yemek yerken ve içerken enfeksiyon riski yüksek olduğu için 
çok daha dikkatli olun. Yiyecek içecek alanlarında (yiyecek-
içecek büfeleri, oturma alanları, loungelar, personel yemek 
salonları, akredite olmuş yemek servisi alanları v.b) 
uygulanacak ek önlemler aşağıdaki gibidir:  

– Havadaki damlacıklardan korunmak için ayırıcı ve
koruyucuların yerleştirilmesi

– Giriş ve resepsiyon kısımlarına el dezenfektanlarının
yerleştirilmesi

– Masaların düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve
temizlenmesi

– Ellerin yıkanması ve maske takılmasını hatırlatan
işaretler.

– Su sebili ve mikrodalga aletlerin dezenfekte edilmesi
– Bekleme alanlarında zemin işaretleri yerleşitirilerek

sosyal mesafe kuralına uyulması (en az 1 metre
uzaklık)

– Alanın havalandırılması
– Görevli persoenlin eldiven takması
– El yıkama sabunu yerleştirilmesi (basmalı şekilde

çalışan)
– Mümkün olduğunca yemek alanının dışında yenilmesi

ve böylelikle Kalabalık Alan, Yakın Temas ve Kapalı
alandan uzak durulması

Yarışma Tesisi Tedbirleri

Ek Bilgiler
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Yiyecek ve içecek istasyonlarında alınacak önlemler 
– El dezenfektanları, girişler, çıkışlar servis hattına

yakın alanlar gibi önemli noktalara yerleştirilecektir. 
Görevliler ve işaretler yemek salonunda bulunan
herkese ellerini dezenfekte etmeleri gerektiğini
hatırlatacaktır

– İşaretler ve zemin işaretleri yemek sırasında sosyal
mesafenin korunmasına yardımcı olacaktır.

– Yemek servis edilirken görevliler maske takacak,
eldiven giyecek ve mesafelerini mümkün olduğunca
koruyacaklardır.

– Yemek servisi noktaları gibi sosyal mesafenin
korunmasının mümkün olmadığı yerlerde plastik
ayırıcılar yerleştirilecektir.

– Ortak kullanılan nesneler ve sık dokunulan yüzeyler,
görevliler tarafından düzenli olarak dezenfekte
edilecektir.

– Havalandırma her zaman çalışacak ve hava
sirkülasyonunun yüksek olması sağlanacaktır.

Playbook kurallarına ek olarak aşağıda yer alan önlemler 
Olimpiyat ve Paralimpik Köyü yemek salonlarında 
uygulanacaktır. Ayrıntılı bilgiler Tokyo 2020 organizasyonu ve 
IOC/IPC tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

Yemek Salonlarında yoğunluktan kaçının 
– Menü akıllı telefon uygulamaları ile önceden

açıklanacaktır.
– Yemek salonun her katındaki yoğunluk bilgisi akıllı

telefon uygulaması ile düzenli olarak paylaşılacaktır.
– Yemek saatlerine uyulması ve olabildiğince kısa süre

içinde yemeği bitirerek yemek salonundan ayrılmanız
gerekmektedir.

– Ayrıca, ana yemek salonun “Menus of the World”
kısmında saat 06:00 – 10:00 arasında kahvaltı servis
edilecektir.

– Gel al istasyonları: Genişletilmiş bir menü ile sunum
yapılacaktır.

– Sporcular ve antrenörler ilgili günde yarışmaları
olmaması durumunda, yoğunluktan kaçınmak için
yemek saatlerinde esneklik göstermeleri
gerekmektedir.

– Oturma kapasitesi sosyal mesafe kuralına uyulması 
için sınırlı tutulacaktır. Örneğin 6 kişilik bir masada 4
kişi yemek yiyecektir.

Sporcular ve antrenörlerden beklenenler: 
– Yemek ve içmek dışında maskenizi her zaman takın
– Yemek salonuna girerken ve çıkarken, yemeğinizi

almadan önce ve yemeğinize başlamadan önce ellerinizi
düzenli olarak dezenfekte edin.

– Sırada beklerken yer işaretlerinin de belirttiği gibi diğer
herkesle aranıza 1 metre* mesafe koyun

– Yemek yedikten sonra masanızı ve oturduğunuz koltuğu
dezenfektan mendil kullanarak dezenfekte edin. Bu
işlem görevliler tarafından gerçekleştirilecek tam
temizliğe ek olarak yapılması istenmektedir.

*sporcularla 2 metre

OLİMPİYAT VE PARALİMPİK KÖYÜ’NDE 
YEMEK

Ek Bilgiler
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Akıllı Telefon 
Uygulamaları

Oyunlara katılan bir birey olarak, uygulamayı kullanmaya 
başlamanız için Akreditasyon Kartınızda bulunan numaranızı 
ve Tokyo 2020 Salgın Kontrol Destek Sistemi’nden (ICON) elde 
edeceğiniz giriş kodunu uygulamaya girmeniz gerekmektedir.

Fonksiyonlar

Günlük sağlık bildirimi
Vücut sıcaklığı ölçümünüzü (termometreniz ile ölçülmüş) ve 
Japonya’ya giriş yaptıktan sonra COVID-19’a bağlı başka 
herhangi bir semptom gösterip göstermediğinizi günlük 
olarak uygulamaya girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler kişisel 
verilerin korunumuna uygun bir şekilde Tokyo 2020 ICON 
sistemine transfer edilecek ve her organizasyonun yetkili 
CLO’su ve belirlenen alanlardaki yetkililer ile takip edilecek ve 
COVID-19’un yayılması önlenecektir.

Ülkeye girişte fonksiyonlar
Kullanıcılar bu uygulamayla ülkeye girişte doldurulması 
gerekli anket olan “Questionnaire web”i görevli memura 
gösterebilecek.

Diller 
İngilizce, Japonca, Fransızca, Çince (Basitleştirilmiş), 
İspanyolca ve Korece.

Uygulamalar
Japonya’ya seyehat edecek herkes bir akıllı telefona sahip 
olmalı ve bu telefona iki uygulama indirmesi gerekmektedir: 
“OCHA” ve temaslı takibini yapmak üzere 
“Contact Confirming App (COCOA)”. Bu uygulamalar ile 
Japonya’ya giriş yapan bireylerin sağlık durumlarıyla ilgili 
verileri girmeleri ve COVID-19 pozitif bir vakayla yakın 
temasta bulunmuş bireylerin temas takibi sağlanmış 
olacak. Uygulamalar ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

Sağlık Bildirim Uygulaması

Genel Bilgiler
Sağlık bildirim uygulaması OCHA Japon Hükümeti 
tarafından geliştirilmekte ve Haziran ayında tamamlanarak 
kullanıcılar tarafından indirilmeye hazır olması bekleniyor. 
Bu uygulama ile yarışma tesislerinde hastalığın 
yayılmasının ve kümeler halinde oluşabilecek salgının 
önlenmesi amaçlanıyor. Bu uygulamayı Japonya’ya seyehat 
etmeden önce telefonunuza indirmeli ve ülkeye giriş 
yaptığınız andan itibaren günlük olarak sağlık durumunuzla 
ilgili verileri ve ülkeye giriş yaparken gerekli bazı bilgileri 
uygulamaya girmeniz gerekmektedir.

Gizlilik ilkesi ve verilerin korunması
Japonya yasaları uyarınca oluşturulmuş olan Kişisel Verilerin 
Korunması kanunu ve buna gören hazırlanan gizlilik ilkesiyle 
tüm kullanıcının hakları korunmaktadır. 

İndirmek için linkler 
Uygulama Haziran ayında çıkacak.

Ek Bilgiler

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
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Diller
An itibariyle Japonca, İngilizce ve Çince desteklenmektedir. 
Diğer diller için nihai karar daha sonra belli olacaktır.

İndirme linkleri
Aşağıdaki linkleri kullanarak COCOA uygulamasını 
indirebilirsiniz.

Appstore’dan indir

Play Store’dan indir

Gizlilik İlkesi

Kullanım Koşulları

Contact Confirming App (COCOA) 

Genel Bilgiler
COCOA uygulaması, gizliliğiniz koruyarak COVID-19 pozitif olan 
bir kişiyle temas etmiş olmanız ihtimaline karşı bildirim 
almanızı sağlar. Bu uygulama Haziran 2020’de piyasaya çıktı. 
Akıllı telefonunuzdaki Bluetooth fonksiyonununun yanı sıra 
Google ve Apple tarafından geliştirilmiş “Exposure Notification 
framework” (Maruz Kalma Bildirim Sistemi) kullanır. Pekçok 
ülkede bu sistem kullanılmaktadır.

İsminizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi veya sizi 
tanımlayacak başka bir bilgiyi bu uygulamaya girmeniz 
istenmeyecektir. Diğer akıllı telefonlarla yakın temas bilgisi 
şifrelenmiş olacak ve sadece sizin telefonunuzda tutulacak bu 
bilgi 14 gün sonunda otomatik olarak devre dışı kalacaktır. 
Yönetim firmaları veya üçüncü kişiler tarafından bu bilgilere ve 
kişisel verilere erişilemeyecektir.

COCOA uygulamasını Japonya’ya giriş yaptıktan hemen sonra 
aktifleştirmeniz gerekmektedir.

COCOA hakkında daha fazla bilgi için (İngilizce)

Akıllı Telefon 
Uygulamaları

GPS konum bilgisinin depolanması
Bir enfeksiyonun tespit edilmesi sonrası, akıllı 
telefonunuzun (Android/iOS) GPS fonksiyonu, Japon 
sağlık yetkilileri tarafından yürütülen temas takip 
sürecini desteklemek için konumunuzu kaydeder. 
Japonya’ya girişte Japonya Hükümeti prosedürleri 
gereği telefonunuzun GPS fonkiyonunu açık hale 
getirin. Konum bilginizi saklarken telefonunuz 
bataryasının küçük bir miktarını tüketir ve hafızasının 
yine küçük bir miktarını kullanır. 

Ek Bilgiler

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000647649.pdf
https://apps.apple.com/app/cocoa-covid-19-contact-app/id1516764458
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar
https://www.mhlw.go.jp/cocoa/privacypolicy_english.html
https://www.mhlw.go.jp/cocoa/kiyaku_english.html
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Tokyo 2020 Salgın Kontrol 
Destek Sistemi (ICON)

Sağlık Bildirim uygulaması ve giriş kodu 
Sağlık Bildirim uygulaması için gerekli giriş kodunu almak 
için, ICON içerisinde yer alan giriş kodu dağıtım alanına 
gidin ve talimatları takip edin. Akreditasyon kartınız için 
vermiş olduğunuz kimlik bilgilerinizi (pasaport numarası/
ehliyet numarası v.b.) kullanmanız ve Tokyo 2020 hüküm ve 
koşullarını kabul etmeniz gerekmektedir.

Genel Bilgiler
Tokyo 2020 Salgın Kontrol Destesk Sistemi (Tokyo 2020 
ICON) Tokyo 2020 organizasyonu tarafından bir COVID-19 
önlemi olarak sunuluyor ve Mayıs ayı sonunda 
tamamlanması bekleniyor. Her bir Milli Olimpiyat Komitesi/
Milli Paralimpik Komitesi tarafından görevlendirilmiş CLO’lar 
Japonya’ya girerken gerekli belgeleri (Aktivite Planı gibi) 
sisteme girebilecekler. Bu sistemle aynı zamanda günlük 
sağlık verileri kontrol edilecek ve COVID-19 pozitif 
sonuçlanan testlerin takibi yapılacak. Sistemle ilgili eğitimler 
CLO’lara Mayıs ayı içinde verilecek.

Ek Bilgiler
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Akıllı Telefon Uygulamaları 
Hakkında Sık Sorulan Sorular

S4. Sağlık durumla ilgili verileri ne zaman OCHA 
uygulamasınına girmeye başlamalıyım?
C4. Japonya’ya giriş yapar yapmaz verileri girmeye başlayın.

S5. Sağlık bildirim uygulaması piyasaya çıktığında Japonya’da 
bulunuyorsam, uygulamayı kullanmaya ne zaman 
başlamalıyım. Eğer 14 günden uzun süredir Japonya’da 
bulunuyorsam uygulamayı yine de kullanmam gerekir mi?
A5. Sağlık raporlama uygulaması piyasaya çıktığında 
Japonya’da bulunuyorsam, uygulamayı kullanmaya ne zaman 
başlamalıyım. Eğer 14 günden uzun süredir Japonya’da 
bulunuyorsam uygulamayı yine de kullanmam gerekir mi?

S6. Eğer söz konusu uygulamaları telefonuma indiremezsem 
ne olur?
C6. Uygulamaların indirilemediği ülkeler için Tokyo 2020 
organizasyonu uygulamaları nasıl indireceğiniz konusunda sizi 
ayrıca bilgilendirecektir.

S7. Uygulamaları, içerisinde Japonya hattı bulunan ikinci bir 
telefona indirebilir veya aktarabilir miyim? Nasıl?
C7. Evet yapabilirsiniz. QR kodunu kullanarak uygulamadaki 
verilerinizi bir telefondan diğerine aktarabilirsiniz.

S1. Akıllı telefonu olmayanlar ne yapacak?
C1. Japonya’ya giriş yapacak herkesin bir akıllı telefona sahip 
olması zorunludur. Olağanüstü bir durum halinde akıllı 
telefonu olmadan Japonya’ya gelecekler için bir çözüm 
düşünülecektir. Tüm sporculara Olimpiyat ve Paralimpik 
Köyü’nde Samsung marka akıllı telefon verilecektir.

S2. Ben kendi ülkemde zaten bir temas takip uygulaması 
kullanıyorum. COCOA uygulamasını indirmek zorunda mıyım? 
Eğer zorundaysam nasıl COCOA’ya geçiş yaparım?
C2. Evet Japonya Devleti COCOA uygulamasını yüklemenizi 
zorunlu tutuyor. Eğer hali hazırda Apple veya Google’ın 
Exposure Notification (EN) sistemini kullanan bir temas takip 
uygulamasını kullanıyorsanız, COCOA’nın çalışabilmesi için 
öncelikle bu uygulamayı kapatmalısınız.

S3. Eğer uygulama tarafından COVID-19 pozitif çıkmış biriyle 
yakın temaslı olduğum bildirimini alırsam ne yapmalıyım?
C3. Hemen CLO’nuza haber verin. Alınacak önlemler hakkında 
CLO’nuz sizi bilgilendirecektir. 

S8. Engelli katılımcılar uygulamayı kullanabilecek mi?
C8. Evet, iphone/Android OS telefonlarda bulunan ses 
okuma fonksiyonu ile kullanabilecekler.

Ek Bilgiler
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Aşılar

Lütfen dikkat: Tokyo'ya gelecek herkes, ülkelerinin ulusal 
aşılama kurallarına uygun olarak aşı olmaları konusunda 
teşvik edilse de, Oyunlara katılmak için herhangi bir aşı 
mecburiyeti bulunmamaktadır. Ayrıca, aşı olmuş ya da 
olmamış herkes için Playbook’da belirtilen kurallar geçerli 
olacaktır.

Aşılama, çözüme ulaşmakta kullanılabilecek araçlardan 
biridir. IOC ve IPC, ilgili hükümetler tarafından belirlenen 
ulusal aşılama önceliklerini güçlü bir şekilde desteklemeye 
devam etmektedir.

Aşılar daha geniş bir kitleye sunulduğunda IOC, Olimpiyat, 
Paralimpik ekipleri ve Oyunlara katılan diğer paydaş grupların 
aşılanmasını isteyecektir. Bu nedenle, IOC ve IPC, kendi 
bölgelerinde ikamet eden sporcuları, görevlileri ve Oyun 
paydaşlarını, Japonya'ya gitmeden önce ulusal aşılama 
yönergelerine uygun olarak kendi ülkelerinde aşı olmaya 
teşvik etmek ve onlara yardımcı olmak için Milli Olimpiyat 
Komiteleri ve Milli Paralimpik Komiteleriyle birlikte 
çalışmaktadır. Bu durum, Oyunların güvenli ortamda 
gerçekleşmesine katkıda bulunacak ve Japonya'da yaşayan 
insanlara saygı gösterilmesi sağlanmış olacaktır.

Pek çok ulusal hükümet bu konuda hali hazırda olumlu 
adımlar atmıştır ve Olimpiyatalara katılacak kafileleri 
aşılamak için Milli Olimpiyat Komitelerine ve Milli Paralimpik 
Komitelerine danışmaktadır.

Ek Bilgiler
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Uyum ve 
Sonuçları

Bu tür kurallara ve talimatlara uymanız, Olimpik ve Paralimpik 
Oyunlarda tüm katılımcıların sağlığının korunmasını ve 
Oyunların güvenli bir şekilde sahnelenmesini sağlamak olan 
ortak hedefimize başarılı bir şekilde ulaşmak için hayati 
öneme sahiptir. 

Playbook Kurallarına Uyulmaması
Playbook’ta yer alan kurallara uyulmaması sizi, Olimpik ve 
Paralimpik Oyunlara katılmanız, Oyun alanlarına erişiminiz ve 
bazı durumlarda yarışmalara katılmanız konularında etkisi 
olabilecek sonuçlara maruz bırakabilir. COVID-19 testine 
girmeyi kasıtlı olarak reddetmek gibi bu kurallara uyulmaması 
durumunda, akreditasyonunuzun iptal edilmesi ve Olimpik ve 
Paralimpik Oyunlara katılma hakkınızın elinizden alınması gibi 
disiplin sonuçları ortaya çıkabilir.

Bu Playbook’ta belirtilen önlemler, en son bilimsel kanıtlara, 
uzman tavsiyelerine ve diğer uluslararası olaylardan alınan 
derslere dayanılarak oluşturulmuştur. Risklerin ve etkilerin 
tamamen ortadan kaldırılamayacağına dikkatinizi çeker ve 
Olimpik ve Paralimpik Oyunlarına alınan risk size ait olmak 
üzere katılmayı kabul etmiş olacağınızı belirtiriz. Bu 
önlemlerin yukarıda belirtilen riskleri ve etkileri azaltmak 
için orantılı olduğuna inanıyor ve bunlara uymak için 
desteğinize tamamen güveniyoruz. 

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar için akreditasyon sürecinin 
ve ilgili belgelerin bir parçası olarak, organizasyonunuz bu 
önlemlerle ilgili bazı bilgileri dikkatinize sunacaktır. Özellikle, 
akreditasyonunuzu alabilmeniz ve sonrasında taşımaya 
devam edebilmeniz için Playbook kurallarına uymanız 
gereklidir ve bazı durumlarda, bu önlemler sağlıkla ilgili 
bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin işlenmesini de 
içerebilir.

Yukarıdaki bilgilerin ışığında, Playbook’u dikkatlice okuyup 
anladığınızdan emin olacağınıza, (ileride yapılacak diğer 
güncellemeler dahil) burada yer alan kurallara ve Japon 
makamları, IOC, IPC, Tokyo 2020 organizasyou ve/veya 
kendi organizasyonunuz tarafından belirlenecek yeni 
talimatlara uyacağınıza güveniyoruz. 

Japonya'ya giriş ve Japonya'dan çıkışla ilgili olan ve 
Playbook’da açıklanan bazı önlemlerin Japon makamlarının 
yetki alanında olduğunu lütfen unutmayın. Bu önlemlerin ihlali 
durumunda, 14 gün karantinaya tabi tutulmak veya 
Japonya'da kalma izninizin iptali edilmesi gibi sizi etkileyecek 
sonuçlar olabilir.

Ek Bilgiler
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