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Güncel risk bölgelerindeki korona durumu  
 
 
Sayın Bayanlar ve Baylar, 
Sevgili Futbolseverler, 
 
Daha geçen Cuma günü, birlik bölgemizde endişe verici bir şekilde artan enfeksiyon sayısına 
bakarak size çağrıda bulunmuştuk. Hijyen konseptlerinin ne kadar önemli olduğunu ve bunların 
içerdiği düzenlemelere mutlaka uyulması gerektiğini tekrar tekrar belirttik. 
 
Çok sayıda bilimsel araştırmadan edindiğimiz bilgiye göre maç sırasındaki enfeksiyon riskinin çok 
düşük olduğunu biliyoruz. Gerçi maç sırasında oyuncular arasında şüphesiz yoğun ve yakın temas 
olmaktadır, ancak neyse ki bunlar kısa süreli olduğu için, neredeyse kayda değer bir bulaşma riski 
mevcut değildir. 
 
Fakat büyük tehlike, oyuncuların, antrenörün, bakıcıların ve kulüp yetkililerinin uzun bir süre 
boyunca, özellikle kapalı alanlarda birbirlerine yakın olmalarından kaynaklanmaktadır. Bundan 
dolayı, bu durumu önlemek için elinizden geleni yapmanızı bir kez daha rica ediyorum. Bu özellikle 
soyunma, ardından duş ve ayrıca maç sonunda bir araya gelindiğinde geçerlidir. Yedek 
kulübesinde mesafeye uyulmadığını da sürekli olarak gözlemliyoruz. Lütfen burada oyunculara, 
atrenörlere ve bakıcılara sorumluluk verin! Tüm çabalara rağmen mesafe korunamıyorsa, bir ağız 
burun koruması (maske) takılmalıdır. 
 
Şu anda, amatör futbolun seyircili oynanmasından ve mevcut sayısal kısıtlamaların büyük ölçüde 
sorun teşkil etmemesinden dolayı şanslıyız. Fakat burada şu geçerlidir: En az 1,5 m'lik mesafe 
zorunluluğu korunmalıdır. İnsanlar 90 dakikadan uzun bir süre boyunca ve birbirlerine yakın 
durduklarında, enfeksiyon riski ciddi bir şekilde artıyor. İşte tam da bu yüzden, hoş olmasa da 
seyircilere kulübün güvenlik görevlileri üzerinden sürekli hatırlatma yapılmalıdır. Ve seyirci inatla 
buna karşı gelirse, o zaman spor tesisinden çıkarılmalıdır. 
 
Futbolun ortak deneyim olarak ne kadar önemli oluduğunu tabii ki biliyoruz. Ancak mevcut durumda 
hepimiz katkıda bulunmalı ve birçok şeyden vazgeçmeliyiz. Bu sadece spor için geçerli değildir. Bu 
sayede maçların devam etmesini sağlarsak ve sezona tekrar ara vermek zorunda kalmazsak, buna 
değer. İhmallerin, tüm sporcuların sağlığı, kulüpler ve birlik olarak bizim için sonuçları olacaktır. Bunu 
önlemek için ihmallere daha çok dikkat etmeliyiz ve gerekirse ciddi yaptırımlar ile karşılık vermeliyiz. 
Lütfen işin bu noktaya gelmemesi için bize yardımcı olun! 
 
 
Saygılarımla, 
 
Frank Thumm 
(Yönetim kurulu başkanı) 
 


