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Who is This 
Playbook for?

Athletes (Aa)

Alternate Athletes (Ap)

Team Offi

c

i al s and Additional Team Offic i al s  (Ao, Ac and ATO), 
Training Partners, Personal Coaches and TAP-Holders (P)

Athlete Competition Partner for Paralympic Games   (Ab)

Chief Team Physician for Paralympic Games   (Am) 

Village Administration Passes   (NOC, NPC)

Athlete Chaperone   (NOC, NPC)

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUI SE ADRESEAZĂ 
ACEST REGULAMENT? 

 
Sportivi         (Aa) 
 
Sportivii Rezervă        (AP) 
 
Partenerii de Antrenament, Antrenori Personali și Deținători TAP  (P) 
 
Oficialii și Oficialii Adiționali ai Echipelor     (Ao, Ac, & P) 
 
Sportivii Parteneri de Antrenament la  Jocurile Paralimpice   (Ab) 
 
Medicul Șef al Echipei la Jocurile Paralimpice    (Am) 
 
Administrația Satului Olimpic       (NOC, NPC) 
 
Însoțitorii (Chaperone) Sportivilor Minori     (NOC, NPC) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#StrongerTogether 

MAI PUTERNICI 
ÎMPREUNĂ 

Lumea întreagă va privi spre Tokyo în această vară. 
Cu o acoperire media mai mare ca niciodată, 
evoluțiile sportivilor care și-au continuat 
antrenamentele în toată această perioadă dificilă va 
produce acea emulație pozitivă atât de necesară și va 
împrospăta speranțele miliardelor de oameni de pe tot 
globul. 
 
Trebuie să ne asumăm responsabilitatea siguranței și 
succesului acestor JO. Respectați acest Regulament și 
însușiți-vă valorile Excelenței, Respectului și Prieteniei. 
Vor fi multe obstacole de trecut și chiar sacrificii de 
făcut. Însă vom trăi experiența acestor JO unice și vom 
deveni Mai Puternici Împreună (#StrongerTogether). 
 
Kirsty Coventry, 
Președintele Comisiei Sportivilor, Membru al Comisiei 
de Coordonare pentru Jocurile celei de-a XXXIIa 
Olimpiade, Tokyo 2020 
 
Robin Mitchell, 
Președinte Interimar al Asociației Comitetelor Olimpice 
Naționale, Membru al Comisiei de Coordonare pentru 
Jocurile celei de-a XXXIIa Olimpiade, Tokyo 2020 

Pentru a ne asigura că Jocurile Olimpice (JO) și 
Paralimpice Tokyo 2020 vor avea loc în siguranță în 
această vară, Comitetul Internațional Olimpic (CIO), 
Comitetul Internațional Paralimpic (CIP), Comitetul de 
Organizare Tokyo 2020 (Tokyo 2020), Guvernul 
Metropolitan Tokyo (TMG) și Guvernul Japoniei 
împreună experții în sănătate ai marilor evenimente 
sportive lucrează permanent. Au pus la punct o serie 
de măsuri menite să permită organizarea JO în 
condițiile evoluției crizei COVID în Japonia și în lume. 
 
Fiecare participant la JO are rolul lui distinct pentru a-
și asigura sănătatea. De aceea ne-am unit forțele 
pentru a elabora Regulamentele (Playbooks) care 
explică felul în care se vor desfășura JO. 
 
După publicarea primului Regulament în luna 
Februarie, au avut loc o serie de informări și întâlniri 
online cu toate părțile implicate. Mulțumită feedback-
urilor și întrebărilor diverse, precum și experiențelor 
din evenimentele sportive internaționale recente și 
avizelor experților, Versiiunea 2 a Regulamentului 
actualizează normele, detaliile de organizare și 
operațiunile JO, pentru ca dumneavoastră să vă puteți 
continua pregătirile și planurile. 

JO se apropie rapid, iar noi lucrăm mână-n mână cu 
Tokyo 2020 și partenerii acestuia pentru a fi gata la 
timp. 
 
Documente adiționale specifice operațiunilor și 
sporturilor, împreună cu întrebările și răspunsurile 
online, vor fi actualizate și publicate în săptămânile 
următoare. Acestea vor răspunde întrebărilor pe care 
le-ați mai putea avea în urma prezentului Regulament. 
 
Pentru a vă veni mai bine în ajutor înaintea JO, 
Ofițerul vostru de Legătură COVID (CLO) va fi luat în 
evidență și instruit în curând. Versiunea finală din 
Iunie a acestui Regulament va actualiza orice 
schimbări semnificative, în plus față de informațiile 
primite de la CLOul vostru. 
 
Aceste JO vor fi diferite și va trebui să ne adaptăm cu 
toții. În plus față de lipsa spectatorilor din străinătate, 
veți avea restricții de deplasare, măsuri de igienă și 
distanțare fizică. Aceste decizii de ”sănătate 
primordială” vor proteja participanții la JO și cetățenii 
din Tokyo și din Japonia. 
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Pr IncIPles

The COVID-19 countermeasures described in the Playbook are 
designed to create a safe Games environment for all Games 
participants. Equally, they offer an additional layer of protection 
for our hosts, the residents of Japan. You must fully adhere to the 
Playbook throughout your time in Japan, keeping your interaction 
with non-Games participants to a minimum.

Principles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIILE 

Măsurile Anti-COVID-19 din prezentul Regulament au fost menite să 
creeze un cadru de siguranță pentru toți participanții la JO. Totodată, 
acestea oferă un ecran adițional de protecție pentru gazdele 
noastre, cetățenii din Japonia. Va trebui să vă asumați respectarea 
prezentului Regulament pe toată durata șederii în Japonia, 
păstrându-vă la minimum interacțiunile cu non-participanții la JO. 

Principiile 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE CE SĂ PURTĂM 
MASCA ? 

Purtați masca permanent pentru a vă proteja și a-i proteja pe cei 
din jur. Masca împiedică în mare măsură răspândirea virusului 
COVID-19 prin reținerea particulelor lichide expirate de o persoană 
infectată. Prin purtarea permanentă a măștii, mai puțin atunci când 
mâncați, beți lichide, dormiți, vă antrenați sau sunteți în competiție, 
veți ajuta la păstrarea siguranței JO pentru toată lumea. 

Principiile 
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#1 #2 #3

Keep physical 
interactions with 
others to a minimum  
(and don't forget to  
wear your mask!)

Avoid enclosed  
spaces and crowds  
where possible

Avoid physical contact, 
including hugs and 
handshakes

Use dedicated Games 
vehicles. Do not use 
public transport unless it 
is the only option to reach 
certain locations such as 
remote venues

Keep two metres' distance 
from athletes and at least 
one metre from others, 
including in operational 
spaces

Only carry out the activities 
submitted in your Activity 
Plan, at places on the list 
of permitted destinations 

COVID-19 is transmitted through infected droplets in our breath exhaled by coughing, 
sneezing, talking, shouting or singing – and is passed from person to person when we 
are in close contact. The risks of catching COVID-19 grow in crowded, poorly-aired 
spaces and when we spend time in proximity to those who are infected with COVID-19. 
That is why it is important to minimise social interaction, wear a mask, and avoid the 3Cs: 
spaces that are Closed, Crowded or involve Close Contact.

MInIMIse
PhysIcal
InTeracTIon

Principles

#4 #5 #6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINIMIZAREA 
INTERACȚIUNILOR 
FIZICE 

COVID-19 se transmite prin picăturile infectate proiectate prin tuse, strănut, vorbire, strigăte 
sau cântat și prin contactul apropiat. Riscul de infectare cu COVID-19 este crescut în 
spațiile aglomerate și ne-ventilate corespunzător, precum și în proximitatea persoanelor 
infectate. De aceea este important să minimizăm interacțiunile sociale fizice, să purtăm 
mască și să evităm spațiile închise și aglomerate, sau care implică apropierea fizică. 

Minimizați 
interacțiunile 
fizice cu alte 
persoane 

Evitați contactul fizic, 
inclusiv îmbrățișările și 
strângerile de mână 

Păstrați o distanță de 
2m de sportivi și cel 
puțin 1m de ceilalți, 
inclusiv în spațiile 
operaționale  

Evitați pe cât 
posibil spațiile 
închise și 
aglomerările de 
persoane 

Folosiți sistemul de 
transport al Jocurilor 
conform Regulamentului 
care vi se aplică. Nu 
folosiți transportul public 
fără permisiune 

Completați-vă și 
respectați-vă Planul 
de Activități 

Principiile 
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Download Japan’s 
smartphone Contact 
Confirmi ng Application 
(COCOA) and health 
reporting application (app), 
and familiarise yourself 
with any other technology 
solutions which may be 
used to support COVID-19 
countermeasures

Get a test if you experience 
any symptoms or are told 
to by the Japanese health 
authorities. If your test is 
positive, you will need 
to isolate

Get tested and provide 
proof of negative results 
before you depart for the 
Games. You will be tested 
again when you arrive at 
the airport

Have regular screening 
tests for COVID-19 during 
the Games, as required 
for your role

TesT, Trace
and IsolaTe

#1 #2 #3

Principles

#4 Who is a close contact?

To stop the spread of COVID-19, it is vital to break the chain of human-to-human 
transmission. That is why it is important to have stricter protocols to identify who has the 
COVID-19 virus as early as possible, through testing; to understand who the virus might 
have been passed to, through contact tracing; and to use isolation and quarantining to 
stop the virus from spreading further.

Close contacts are those who have prolonged contact (for 15 minutes or more) with a 
person who has a confirm e d posi tiv e COVID-19 test, within one metre, without wearing 
a face mask. This is particularly applicable when such contact happens in enclosed 
spaces such as hotel rooms or vehicles

Close contact cases will be confirm e d b y the Japanese health authorities, based on 
information provided by you, your organisation and Tokyo 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 

Pentru oprirea răspândirii COVID-19 este vitală întreruperea procesului de 
transmitere de la om la om. De aceea este importantă identificare persoanelor 
infectate cu virusul prin testare, identificarea persoanelor posibil contaminate 
prin urmărirea contactelor și izolare și carantină pentru întreruperea răspândirii. 

Descărcați și instalați 
pe smartphone 
aplicațiile japoneze de 
Confirmare a 
Contactului (COCOA) 
și de raportare a stării 
de sănătate (apps) și 
familiarizați-vă cu orice 
alte soluții tehnice 
Anti-COVID-19.  

Testați-vă și faceți 
dovada rezultatului 
negativ la plecarea la 
Jocuri. Veți fi testat din 
nou la sosirea pe 
aeroport. 

Contactele Apropiate sunt acele prezențe cu durată prelungită (15 minute sau mai 
mult), la mai puțin de 1 metru distanță, fără purtarea măștii de protecție sanitară, în 
apropierea unei persoane al cărei test COVID-19 are un rezultat pozitiv. Aceste 
Contacte sunt posibile în spații închise precum camerele de hotel sau vehiculele. 
 
Cazurile de Contact Apropiat vor fi confirmate de autoritățile japoneze de sănătate, 
pe baza informațiilor oferite de dumneavoastră, de organizația de care aparțineți și 
de Tokyo 2020. 

Dacă vă este necesar, 
faceți-vă periodic teste 
COVID-19 pe perioada 
Jocurilor. 

Testați-vă și izolați-vă 
dacă constatați vreun 
simptom sau dacă vi se 
indică de către 
autoritățile japoneze. 
Dacă rezultatul vă va fi 
pozitiv, va trebui să vă 
izolați. 

Principiile 

Ce și Cine reprezintă un Contact Apropiat? 
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#1 #2 #3

Wear a face mask  
at all times

Avoid using shared  
items where possible,  
or disinfect them

Wash your hands regularly 
and use hand sanitiser 
where available

Ventilate rooms  
and common spaces  
every 30 minutes

Support athletes by 
clapping instead of 
singing or chanting

COVID-19 can live on everyday surfaces through droplets exhaled by an infected person. 
If we touch those objects with our hands and then touch our eyes, nose or mouth, we run 
the risk of becoming infected. That is why we must not forget the basics of good hygiene 
– regularly and thoroughly cleaning our hands, disinfecting surfaces, avoiding touching 
our face, and wearing a face mask at all times.

ThInk
hyGIene

Principles

#4 #5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPECTĂ 
IGIENA 

COVID-19 se găsește pe toate suprafețele uzuale prin depunerea micro-picăturilor 
provenite din aerul expirat de către persoanele infectate. Dacă atingem aceste 
obiecte cu mâna și apoi atingem ochii, nasul sau gura, riscăm să ne infectăm. De 
aceea nu trebuie să uităm regulile de bază ale păstrării unei bune igiene: spălarea 
temeinică și cu regularitate a mâinilor, dezinfectarea suprafețelor, evitarea atingerii 
feței, acoperirea gurii când tușim sau strănutăm și purtarea permanentă a măștii. 

Spălați-vă cu 
regularitate mâinile și 
folosiți dezinfectanți 
când aveți la 
îndemână 

Purtați permanent 
masca de protecție 
sanitară 

Încurajați-vă sportivii 
prin aplauze, nu prin 
cântece sau intonații 

Evitați, pe cât posibil, 
folosirea în comun a 
diverselor obiecte, sau 
dezinfectați-le 

Aerisiți corespunzător 
camerele și spațiile 
comune la fiecare 30 de 
minute 

Principiile 
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yoUr  JoUrney
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CĂLĂTORIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCERE 

Călătoria 

Regulamentele stau la baza planului nostru pentru 
Jocuri, pentru a asigura siguranța și sănătatea tuturor 
participanților la Jocurile Olimpice și Paralimpice din 
această vară. Acestea au fost elaborate de Tokyo 2020 
împreună cu Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și cu 
Comitetul Internațional Paralimpic (CIP). Sunt bazate pe 
munca extensivă a Grupului de Lucru al Tuturor 
Partenerilor, care include Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS), Guvernul Japoniei, Guvernul 
Metropolitan Tokyo, experți independenți și organizații 
de pe întregul mapamond. 
 
Prezentul Regulament stabilește responsabilitățile 
sportivilor și oficialilor de echipă și trebuie considerat 
împreună cu celelalte informații generale pe care le 
primiți de la Comitetul Național Olimpic (CNO) al țării 
dumneavoastră. Publicații suplimentare operaționale 
(ex: Ghidul Sportivilor și Oficialilor de Echipă, Ghidul 
Șefului de Echipă, Manualele Sportive, Ghidul Perioadei 
de Ședere etc.) vor fi oferite CNOului vostru când vor 
deveni disponibile, prin intermediul rețelei Tokyo 2020 
Connect. 
 
Aceste reguli se vor aplica în aceeași măsură tuturor 
sportivilor și oficialilor, indiferent de sportul lor sau locul 
de cazare, precum și tuturor celorlalți participanți la JO. 

Vă rugăm să aprofundați planurile, pașii care trebuie 
făcuți și regulile care trebuie respectate, începând cu 14 
zile înainte de călătorie și pe durata șederii în Japonia. 
În calitate de sportivi și oficiali de echipă, 
comportamentul dumneavoastră va fi crucial pentru 
stabilirea unui standard pentru ceilalți. 
       
      Ofițerul de Legătură COVID-19 (CLO)* 
Toate CNOurile au fost instruite să-și numească un 
astfel de CLO. Această persoană va fi contactul 
principal pentru toate aspectele legate de COVID-19. 
Va fi, totodată, și contactul cu CIO/CIP, Tokyo 2020 și 
cu autoritățile japoneze responsabile pentru sănătate. 
CLOul se va afla în Japonia pe toată durata șederii 
delegației sale. La nevoie, pot fi desemnați CLO 
suplimentari. 
 
CLOul se va asigura de faptul că veți înțelege și veți 
respecta prezentul Regulament. Acesta va primi, înainte 
de JO, propriul ghid detaliat cu privire la rolul său. Va 
exista un cadru de suport dedicat CLOului fiecărei 
entități implicate. 
 
* Informațiile suplimentare privind Rolul și 
Responsabilitățile CLOului pentru CNOuri a fost deja 
comunicat CNOului vostru. 

      Măsuri Specifice pentru Sport 
Rezumatul principiilor generale aplicate de măsurile 
pentru sport la JO se găsesc la pagina 47. Măsurile 
specifice pentru sport vor fi detaliate în ”Ghidul 
Sportivilor și Oficialilor”, ”Ghidul Șefilor de Echipă” și 
”Ghidul Tehnic al Oficialilor” care vor fi disponibile 
pentru CNOul dumneavoastră la sfârșitul lunii Mai. 
         
      Când se aplică Regulile? 
Prezentul Regulament descrie măsurile planificate 
pentru durata JO (datele urmează a fi confirmate). 
Persoanele care intră în Japonia cu o Acreditare Pre-
Validată (PVC) va trebui să se conformeze cu măsurile 
luate de Guvernul Japoniei la acel moment. 
 
Un PVC este valid ca document de intrare din 23 
Aprilie, in conjuncție cu celelalte documente din lista de 
mai jos. Vedeți secțiunea ”Înaintea Călătoriei” de la 
pagina 13. 
 
Regulamentul va fi implementat progresiv, pe măsură 
ce se apropie perioada JO. Unele măsuri (ex. verificări 
și teste) și servicii (ex. transportul la JO) vor fi diferite pe 
perioada pre-JO (perioada urmează a fi confirmată). 
Dacă ajungeți devreme, CNOul vostru va lua legătura 
cu Tokyo 2020 pentru a afla perioada Regulamentului și 
măsurile aplicabile perioadei voastre de călătorie. 
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InTrodUcTIon

Further guidance on the implementation of the Playbook 
will be made available to your NOC/NPC.
 
Rules are subject to change
This Playbook is written under the current understanding 
of the IOC, IPC and Tokyo 2020, based on the current 
measures and requirements in force in Japan and 
the foreseen situation at the time of the Olympic and 
Paralympic Games.  

Changes may need to be made to countermeasures in
the future, in collaboration with the Government of Japan 
and the TMG, to ensure any evolution of conditions and 
regulations in Japan are fully taken into account. This 
includes procedures for entry into Japan. Future versions 
of the Playbook could include more restrictions than 
those currently listed. 

The next version (which is expected to be fina l ) will be 
published by June 2021.

Responsibilities and risk
We trust that the measures laid out will mitigate the  
risks and impacts involved in participating in the Games, 
and we fully count on your support to comply with them. 
However, despite all the care taken, risks and impacts 
may not be fully eliminated, and therefore you agree to 
attend the Olympic and Paralympic Games at your  
own risk.

Your Journey

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicațiile suplimentare pentru implementarea 
Regulamentului vor fi transmise în timp util 
CNOului vostru. 
 
Regulile Pot Fi Modificate 
 
Prezentul Regulament a fost elaborat conform 
percepției CIO, IPC și Tokyo 2020, pe baza 
măsurilor și cerințelor existente la acest moment 
în Japonia și a prognozei situației la momentul 
desfășurării JO. 
 
Este posibil să fie nevoie de modificări ale 
acestor măsuri pe viitor, în colaborare cu 
Guvernul Japoniei și cu TMG, pentru a acoperi 
orice evoluție a condițiilor și normelor. Versiunile 
viitoare ale Regulamentului pot include mai multe 
restricții decât cele existente în acesta. 
 
Versiunea viitoare (prevăzută a fi cea finală) va fi 
publicată în luna Iunie 2021. 

INTRODUCERE 

Călătoria 

 
 
 
Responsabilități și Riscuri 
 
Suntem convinși că măsurile din prezentul 
Regulament vor minimiza riscurile și impactul pe 
care le implică participarea la JO și contăm pe 
sprijinul dumneavoastră total pentru respectarea 
acestora cu strictețe. 
 
Totuși, cu toate aceste măsuri impuse, cu toată 
grija și cu toată strictețea, suntem conștienți de 
faptul că aceste riscuri și impacturi nu pot fi 
eliminate în totalitate. 
 
În consecință, acordul dumneavoastră de 
participare la JO constituie totodată confirmarea 
faptului că vă asumați în totalitate aceste riscuri. 



13

before
yoU TraVel

– NOCs/NPCs are required to secure agreements 
with facility owners and the municipality in charge 
of accepting athletes to hold a pre-Games Training 
Camp or a Host Town exchange programme

Read this Playbook thoroughly before you travel, 
make sure that you have understood the Playbook and the 
importance of fully complying with the rules contained 
within.  See ‘Compliance and consequences,' page 59.

Your journey does not begin at the airport. Starting from 
now, ensure you take time to read and understand the 
latest version of the Playbook thoroughly when you 
receive it. If you have any questions, contact your NOC/
NPC or CLO well in advance before the Games. 

The rules related to entry to Japan are in accordance 
with Japanese authorities’ requirements. They apply 
from 14 days before your travel; it's important to adopt 
the right mindset in this period. 

Further changes may be made to procedures for entry 
into Japan in collaboration with the Government of Japan, 
based on the latest situation. 
 
You will be required to have medical treatment and 
repatriation insurance (including cover for COVID-19) 
covering the entire period of your stay in Japan  

– For athletes and team offic i al s,  Tokyo 2020 will 
provide this insurance, only for the period between 
Village pre-opening and closing dates (Olympic 
Village: July 7 – August 11, Paralympic Village: 
August 15 – September 8). Please note that this 
insurance only covers costs incurred in Japan

– As per standard Games practice, NOCs/NPCs 
must source their own insurance for members  
of their delegations outside these dates

If you are attending a pre-Games Training Camp
in Japan or a post-Games Host Town exchange
programme: 

– Read and understand the Host Town’s Reception 
Manual, which will outline further local measures 
– Your NOC/NPC must confirm  its comp l iance  

to these measures at least one month  
before departure 

– In principle, your destinations will be limited to your 
accommodation, training facilities and exchange 
programme locations. Public transport cannot be 
used unless it is the only option to reach certain 
locations, such as remote venues 

 Support from your CLO before you travel 
– Your CLO is responsible for ensuring that  

you comply with the Playbook
– They'll submit your Activity Plan to  

Tokyo 2020 and supply you with the  
'Written Pledge'

– They'll help you prepare a list of regular  
contacts for your time in Japan 

– If you test positive for COVID-19 before your 
departure, inform your CLO immediately

– If you have any questions or concerns about  
any of the measures, now is the time to ask!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNAINTE DE 
PLECARE 

CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTUL 
REGULAMENT !!! 
 
Aprofundați acest Regulament înaintea călătoriei către 
Japonia și asigurați-vă că ați înțeles importanța totalei 
conformități cu regulile pe care le conține. Vedeți 
secțiunea ”Conformitate și Consecințe” la pagina 59. 
 
Călătoria dumneavoastră nu va începe la aeroport. Vă 
rugăm ca începând de acum să studiați atent și să vă 
însușiți fiecare versiune a Regulamentului, pe măsură 
le primiți. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă 
contactați CNOul sau CLOul cu suficient timp înaintea 
JO. 
 
Normele acestui Regulament sunt în conformitate cu 
cerințele autorităților japoneze și se aplică începând cu 
14 zile înaintea plecării dumneavoastră către Japonia. 
Este foarte important să vă acomodați mental cu 
această perioadă. 
 
Guvernul Japoniei mai poate modifica procedurile de 
intrare în Japonia in funcție de evoluția situației. 

Vi se va cere să prezentați o asigurare medicală și 
de repatriere, inclusiv pentru COVID-19, care să fie 
valabilă pentru întreaga perioadă a șederii 
dumneavoastră în Japonia. 
• Această asigurare va fi acoperită de Tokyo 2020 

pentru sportivi și oficialii echipelor exclusiv pentru 
perioada dintre datele pre-deschiderii și închiderii 
Satului Olimpic. Această asigurare acoperă numai 
cheltuielile de pe teritoriul Japoniei. 

• Conform uzanțelor la JO, CNOul va procura 
asigurările membrilor delegației pentru perioadele 
din afara datelor JO. 

 
Dacă veți efectua în Japonia cantonamente pre-
Olimpice sau programe post-Olimpice în orașele-
gazdă: 
• Citiți și însușiți-vă Manualul de Recepție al Orașului-

Gazdă care va conține prevederi locale specifice 
• CNOul dumneavoastră va trebui să transmită 

garanția de conformitate cu aceste măsuri cu cel 
puțin o lună înaintea plecării. 

• În principiu, deplasările (traseele) pentru aceste 
activități sunt limitate între locurile de cazare și cele 
de antrenament, iar transportul public nu poate fi 
folosit fără permisiune. 

 

• CNOului i se cere să aibă protocoale încheiate cu 
proprietarii bazelor sportive și cu municipalitățile în 
cauză care acceptă sportivii pentru cantonamente 
pre-Olimpice sau alte programe. 

 
        Sprijinul CLOului înainte să călătoriți: 
 
• CLOul vostru se va asigura că vă veți conforma 

cu Regulamentul 
• Va transmite Planul de Activitate către Tokyo 

2020 și vă va procura ”Angajamentul Scris” 
• Vă va ajuta să compuneți lista contactelor voastre 

regulate pe durata șederii în Japonia 
• Dacă primiți un rezultat pozitiv la un test COVID-

19, informați-vă CLOul imediat 
• Dacă aveți întrebări sau îngrijorări privind vreuna 

din măsurile aplicabile, acum este momentul să le 
exprimați! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înainte de Plecare 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 

• Asigurați-vă că sunteți la curent cu ultimele informații 
privitoare la testarea și certificatele COVID-19 cerute de 
compania aeriană cu care călătoriți, precum și cele din țările de 
tranzit și din Japonia. 

•  
Verificați aici Recomandările Guvernului Japoniei. 
 

• Vă rugăm să vă descărcați pe smartphone aplicațiile COCOA 
pentru Confirmarea Contactului și monitorizarea sănătății, 
să le instalați și să vă înregistrați. 
A se verifica secțiunea ”Anexa Suplimentară – Aplicații 
Smartphone” 
 

• Monitorizați-vă zilnic starea de sănătate cu 14 zile înainte de 
călătoria spre Japonia 

 
• Verificați-vă și notați zilnic temperatura corporală 
• Monitorizați-vă pro-activ zilnic sănătatea personală (de 

exemplu temperatura corporală și eventualele simptome 
COVID-19). Raportați rezultatele în aplicația specificată la 
punctul anterior. Aceste informații vor fi transmise către 
autoritățile de sănătate din Japonia, Tokyo 2020 și Ofițerului 
dumneavoastră de Legătura COVID-19, în concordanță cu 
legile în vigoare și cu normele de protecție a datelor personale 
(detalii suplimentare vor fi disponibile după confirmarea de 
către autorități) 

• Modificarea acestui plan va fi foarte dificilă după 
aprobarea sa, deci este foarte important să îl alcătuiți 
cât mai complet și inteligibil înainte de a fi transmis. 

 
        Planul de Activitate trebuie să conțină 
următoarele: 
 
• Informațiile personale (nume complet, numărul de 

pașaport, CNOul) 
• Adresa locului de cazare 
• Locurile planificate și posibile unde veți merge – numai 

Locurile Oficiale de Competiție și Antrenament ale JO, 
locul de cazare și o serie limitată de locații, specificate 
în lista destinațiilor permise. 

• Formatul este în curs de finalizare și va conține o 
modalitate simplă de a alege destinațiile 

• Dacă veți folosi transportul în comun (trenurile 
suspendate sau cele de mare viteză): data, ora și 
motivul 

 
*Mai multe informații despre modelul Planului de 
Activitate, precum și perioada în care va trebui transmis 
vor fi comunicate CNOului vostru imediat ce devin 
disponibile. 

Asigurați-vă că aveți la îndemână Acreditarea 
Preliminară (PVC), care va fi validată la sosire și care va fi 
Acreditarea (OIAC sau PIAC) dumneavoastră. Această 
acreditare reprezintă totodată Identitatea dumneavoastră 
Olimpică sau Paralimpică. În lipsa acestei Acreditări este 
posibil să aveți nevoie de o Viză de Intrare în Japonia. 

 
       CLOul vostru vă va procura Angajamentul Scris, pe 
care va trebui să-l prezentați autorităților japoneze. 
• Angajamentul Scris este un document cerut de Guvernul 

Japoniei. Este semnat de Tokyo 2020 și menționează 
faptul că acesta preia responsabilitatea vizitei voastre și că 
a conformității voastre cu normele Regulamentului. 
Semnătura voastră nu este necesară pe acest document. 

• Angajamentul Scris poate fi înlocuit prezentarea raportului 
Aplicației de Monitorizare a Sănătății, odată ce va fi 
introdusă. Veti găsi detalii despre aceasta în următoarea 
versiune a Regulamentului. 

 
Va trebui să vă completați Planul de Activitate*! 
• CLOul vostru vă va ajuta să finalizați lista destinațiilor 

voastre planificate și a celor posibile. 
• Acesta va fi transmis către Tokyo 2020 în vederea 

aprobării de către autoritățile japoneze. 

https://www.mofa.go.jp/p_pd/ipr/page7e_900126.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 

Înainte de Plecare 

Asigurați-vă că sunteți la curent cu cele mai recente informații cu privire la 
testarea COVID-19 și certificatele necesare pentru compania aeriană, pentru 
țările de tranzit și pentru intrarea în Japonia. Vedeți aici Sfaturile Guvernului 
Japoniei (în limba engleză) 
 
Descărcați și instalați pe smartphone aplicațiile de Confirmare a 
Contactelor (COCOA) și de Monitorizare a Sănătății. 
• Aplicația de Monitorizare a Sănătății va fi lansată în luna iunie. Pentru alte 

detalii, consultați secțiunea ”Aplicații Smatphone” de la pagina 54. 
 
Monitorizați-vă sănătatea zilnic în cele 14 zile dinaintea sosirii în Japonia 
• Verificați-vă zilnic temperatura corporală 
• Verificați-vă pro-activ de alte simptome COVID-19 

Ghidul OMS pentru Simptome COVID-19 
 

Dacă ați constatat că aveți vreun simptom COVID-19 în cele 14 zile dinaintea 
plecării spre Japonia: 
• Nu plecați către Japonia 
• Informați-vă CLOul, care vă va explica pașii următori. 

  

       Dacă veți călători către Japonia înainte ca Aplicația de 
Monitorizare a Sănătății să fie lansată, completați Chestionarul 
Web al autorităților japoneze (formular online în care puteți alege din 
meniu limbile engleză, spaniolă sau portugheză) 
• Datele cerute includ locul de cazare în Japonia, coordonatele de 

contact și rezultatele monitorizării sănătății din cele 14 zile înaintea 
plecării către Japonia 

• După completarea formularului online veți primi un cod QR. 
Fotografiați-l sau printați-l pentru a-l prezenta autorităților japoneze 
de imigrare la intrarea în Japonia 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
https://bit.ly/3q6D96F
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 

Înainte de Plecare 

Dacă testul COVID-19 v-a ieșit pozitiv: 
• Începeți imediat autoizolarea conform normelor 

locale 
• Informați-l imediat pe CLO, care vă va înregistra 

simptomele, rezultatele testelor și persoanele cu 
care ați avut contact apropiat. Totodată acesta va 
inform organizatorii, împreună cu care va decide 
următorii pași 

       Efectuați 2 teste COVID-19 în zile diferite cu 96 
cel mult ore înaintea decolării zborului vostru către 
Japonia (primul zbor, dacă veți face călătoria cu 
conexiune)* 
• Testele trebuie să fie efectuate cu una dintre metodele 

specificate în Certificatul de Testare COVID-19 de 
către autoritățile japoneze 

• În prezent, tipurile de teste aprobate (salivă sau 
prelevare nazofaringiană) includ PCR rapid (în timp 
real), test prin amplificarea acidului nucleic (LAMP, 
TMA, TRC, Smart Amp, NEAR), testul de tip New 
Generation Sequence și cel Antigen (CLEIA) 

• Lista unităților care efectuează teste aprobate este în 
lucru și va fi comunicată CLOului vostru. Dacă această 
listă nu include o unitate care vă este convenabilă, 
CLOul vostru poate contacta Tokyo 2020 pentru a 
include o astfel de unitate pe lista respectivă 

 
*Efectuați unul dintre teste cu cel mult 72 ore înaintea 
plecării. Dacă plecați către Japonia în perioada pre-JO, 
efectuați un test cu cel mult 72 ore înaintea zborului 
către Japonia. Data exactă de la care cele 2 teste cu cel 
mult 96 ore înaintea plecării vor fi necesare va fi 
comunicată în timp util. 

       Procurați-vă un certificat al testului vostru 
negativ COVID-19 
Vi se va cere să folosiți formatul de certificat specificat 
de Guvernul Japoniei, sau unul care să includă toate 
informațiile necesare specificate, după cum urmează: 
• Data emiterii, numele, numărul pașaportului, 

naționalitatea, data nașterii, sexul, tipul de mostră, 
metoda de testare, rezultatul testului, data rezultatului, 
data și ora prelevării, numele și adresa unității 
medicale, semnătura medicului 

• Veți prezenta certificatul testului negativ la biroul de 
check-in sau de îmbarcare din aeroport înaintea 
plecării. Dacă nu aveți acest certificat, vi se va 
refuza îmbarcarea în avionul respectiv. 

 

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

•  Keep your physical contact with other people to 
a minimum during the 14 days before you travel  
to Japan 

•  Prepare a list of the people you will spend  
time with regularly while in Japan (format to be 
agreed with your CLO), for example, your roommate, 
coach, physiotherapist and immediate members  
of your team 
– Share the list with your CLO, who will use it to  

help with contact tracing if required

Before you travel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înainte de Plecare 

ASPECTE 
SOCIALE 

• EVITAȚI PE CÂT POSIBIL CONTACTUL 
FIZIC APROPIAT CU ALTE PERSOANE pe 
perioada celor 14 zile dinaintea plecării către 
Japonia 

 
• Pregătiți o listă cu persoanele cu care este 

posibil să aveți contact apropiat în mod 
regulat pe perioada șederii în Japonia 
(formatul va fi agreat de CLO), de exemplu cu 
colegi de cameră, antrenori, fizioterapeuți sau 
membri importanți ai delegației/echipei 
dumneavoastră 

 
o Această listă va fi transmisă către CLO, 

care o va utiliza pentru a stabili, la nevoie, 
persoanele cu care ați intrat în contact 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înainte de Plecare 

IGIENA 

• Respectați bunele practici de Igienă, inclusiv purtarea 
măștii, spălatul regulat al mâinilor și folosirea 
dezinfectanților 

 
• Asigurați-vă că aveți la îndemână un număr suficient 

de măști de protecție pentru toată durata șederii în 
Japonia. Fiecare persoană/entitate este responsabilă 
pentru propriul stoc de măști, însă CNOul vostru vi le 
poate procura. Verificați acest aspect cu CLOul vostru. 
o Respectați recomandările OMS cu privire la purtarea 

măștilor de protecție 
o Dacă folosiți măști din material textil, asigurați-vă că 

acestea vor fi spălate cu regularitate la temperatură 
mare și că au cel puțin 2, ideal 3, straturi protectoare: 

 Stratul interior din material absorbant, cum este 
bumbacul 

 Stratul de mijloc din material ne-țesut, cum este 
polipropilena 

 Stratul exterior din material non-absorbant, cum 
sunt poliesterul sau amestecurile sale 

• Verificați recomandările fabricantului măștilor și 
certificările de sănătate ale produsului 

 
 
ATENȚIE: 
• Măștile trebuie înlocuite imediat ce devin umede și trebuie 

spălate cel puțin zilnic. 
• În condiții de căldură și umiditate ridicate, este posibil să 

aveți nevoie de mai multe măști ca de obicei 
• Vă rugăm să acordați atenție ghidurilor cu privire la 

inscripționarea (branding) măștilor faciale 
 

Aici Găsiți Ghidul OMS Online pentru Simptome 

https://bit.ly/3q6D96F
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When you arrive, you must observe the instructions of the 
Japanese authorities and the following protocols at the 
airport and for your onward journey.

Physical distancing and good hygiene measures must 
be followed throughout your time in Japan.

Further changes may be made to procedures for entry 
into Japan in collaboration with the Government of Japan, 
based on the latest situation. 

enTer InG
JaPan

 Support from your CLO when entering Japan 
– If you test positive for COVID-19 on arrival 

or experience any symptoms, immediately 
inform your CLO by phone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRAREA ÎN 
JAPONIA 

La sosire este necesar să respectați 
instrucțiunile autorităților japoneze și 
următoarele protocoale, atât în aeroport, 
cât și pe toată durata șederii. 
 
Distanțarea fizică și măsurile de igienă 
trebuie respectate pe toată durata șederii în 
Japonia. 
 
Este posibil să mai intervină modificări ale 
procedurilor de intrare în Japonia, impuse 
de Guvernul Japoniei în funcție de evoluția 
situației. 

        Suport din partea CLOului 
vostru la intrarea în Japonia: 
 
Dacă rezultatul testului vostru COVID-
19 la sosire este pozitiv sau prezentați 
vreunul din simptomele specifice, 
informați-vă imediat CLOul. Dacă 
acesta nu este prezent, apelați-l 
imediat la telefon. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 

Intrarea în Japonia 

         Pregătiți-vă să prezentați autorităților de imigrare:  
• Cardurile PVC, OIAC/PIAC sau viza de intrare, împreună cu 

pașaportul sau alt document de călătorie asociat cu PVC/viză 
• Certificatul unui test negativ COVID-19 (pe hârtie, nu în format 

electronic). Fără acesta nu veți putea intra în Japonia*. 
• Angajamentul Scris de la Tokyo 2020 (pe hârtie, nu în format 

electronic). Fără acesta veți fi nevoit să stați 14 zile în carantină. 
• Codul QR al Chestionarului Web (pe hârtie sau fotografie 

electronică pe telefon/tabletă) 
• Orice document adițional necesar, completat în avion sau în 

aeroport 
 

Activați-vă aplicația COCOA la sosire și porniți funcția 
Bluetooth a telefonului pe care este instalată 
• Porniți funcția de localizare (location services) și istoria 

localizărilor (location history) pe telefon. Acestea pot fi de folos 
la detectarea contactelor voastre. 

Pentru detalii, vedeți Secțiunea Aplicații Smartphone de la pagina 54 

        Pregătiți-vă pentru efectuarea unui test COVID-19 în aeroport 
(probabil antigen salivar) 
• Așteptați în zona desemnată pentru rezultatul testului, care va fi 

procesat în aeroport. 
• Dacă rezultatul testului este nerelevant sau pozitiv, pregătiți-vă 

pentru un test secundar de confirmare. 
 

Dacă testul se confirmă a fi pozitiv 
• Va trebui să vă izolați**, conform instrucțiunilor autorităților 

japoneze. 
• Informați-vă imediat CLOul pe orice cale.  

 
*Efectuați unul din cele 2 teste cu cel mult 72 ore înaintea plecării. 
Dacă la sosirea în Japonia mergeți întru-un cantonament pre-Olimpic, 
efectuați unul din aceste teste cu cel mult 72 ore înaintea zborului 
către Japonia. Data de la care se vor cere testele cu 96 ore înainte va 
fi comunicată în timp util. 
 
**Pentru mai multe detalii despre izolare, vedeți Secțiunea La Jocuri – 
Testează, Monitorizează, Izolează de la pagina 26. 
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•  If you experience any symptoms of COVID-19  
– Immediately inform your CLO by phone; they 

will consult with Tokyo 2020, or with Host Town 
authorities if you are at a pre-Games training camp 
See WHO guidelines on COVID-19 symptoms 

 Quarantining on arrival and for the first three days
Border control measures in Japan have
been revised since the first version of the Playbook
released in February 2021. You must quarantine at
your accommodation on arrival (the day of arrival
is considered day 0) and for the next three days

However, as athletes and offic i al s,  you will have
permission to perform your Games-related
activities during these three days, if:
– you test negative for COVID-19 every day; and
– you operate under a higher level of supervision  

by Tokyo 2020 
 

 

 

Your other option is to be quarantined at your
accommodation on arrival and for the next 14 days.

If you are attending a Pre-Games Training Camp, 
testing implemented by Host Towns is expected to 
be daily. You will be tested for COVID-19 on arrival 
at the Olympic and Paralympic Village. The same 
rules apply to Satellite Villages and other athlete 
accommodation

Entering Japan

TesT, Trace
and IsolaTe

Intrarea în Japonia 

Dacă prezentați vreun simptom specific COVID-
19:  
• Informați-vă imediat CLOul pe orice cale. Acesta 

se va consulta cu Tokyo 2020 sau cu autoritățile 
orașului gazdă, dacă mergeți într-un 
cantonament pre-Olimpic. 
Aici Găsiți Ghidul OMS Online pentru Simptome 

 
Carantina la sosire și în primele 3 zile 
 

Măsurile de control la frontiera Japoniei au fost 
revizuite de la prima versiune a Regulamentului 
(Februarie 2021). Va trebui să intrați în carantină la 
locul de cazare pentru următoarele 3 zile (ziua sosirii 
se consideră ziua 0). 
 
Cu toate acestea, în calitate de sportivi și oficiali, veți 
avea permisiunea de a vă efectua activitățile legate 
de JO pe perioada acestor 3 zile dacă: 
• Rezultatele testelor zilnice COVID-19 sunt 

negative 
• Activați sub un nivel drastic de supraveghere a 

Tokyo 2020 
 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 

Cealaltă opțiune este de a intra în carantină la sosirea 
la locul de cazare pentru următoarele 14 zile. 
 

Dacă aveți un cantonament Pre-Olimpic 
 

Testele impuse de orașul gazdă vor fi zilnice. Veți fi 
testat pentru COVID-19 la sosirea în Satul Olimpic. 
Aceleași reguli se aplică și Satelor-Satelit și celorlalte 
locuri de cazare pentru sportivi. 

https://bit.ly/3q6D96F


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrarea în Japonia 

ASPECTE 
SOCIALE 

• Urmați indicațiile oficialilor Tokyo 2020 și ale CNOului dumneavoastră și deplasați-vă rapid 
în aeroport 
o Nu vă opriți pentru a vizita magazine sau prestatori de servicii, alții decât Ghișeul de Validare 

a Acreditărilor (dacă dețineți un card PVC) 
o Utilizați căile de acces dedicate Jocurilor în aeroporturile oficiale pentru a minimiza 

contactul cu alte persoane 
 

• La sosirea în Satul Olimpic (Sateliți sau alte locuri de cazare pentru sportivi) 
o Urmați instrucțiunile CNOului vostru pe toată durata șederii în Japonia 
o Rețeaua Tokyo 2020 Connect va pune la dispoziția CNOurilor ”Ghidul Cazării în Satul 

Olimpic” 
 
• Utilizați numai vehiculele oficiale ale Jocurilor. Nu circulați cu transportul public decât dacă 

nu puteți ajunge altfel la bazele mai îndepărtate ale JO. Pentru mai multe detalii, vedeți 
Secțiunea La Jocuri – Cum Și Pe Unde la pagina 32. 
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ParalyMPic
consideraTions

If you use a wheelchair or other mobility device 
that may be handled by another person under  
certain circumstances (for example, airline staff  
during travel), regularly disinfect the relevant  
surfaces with sanitising wipes

Entering Japan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERENTE 
PARALIMPICE 

Dacă folosiți un scaun cu roți sau alt 
dispozitiv pentru mobilitate care poate fi 
manevrat de o altă persoană în anumite 
circumstanțe (de exemplu personalul 
companiei aeriene pe perioada călătoriei), 
vă rugăm să dezinfectați cu regularitate 
suprafețele relevante, cu materiale 
sanitare. 

Intrarea în Japonia 
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resIdenTs
of JaPan

•  Before the Games
– For those living in Japan, continue to  

follow countermeasures already in place
– 14 days prior to your arrival at the Olympic and 

Paralympic Village* or participation in Games 
events including offic i al  training, additional 
countermeasures will apply
–  Download the COCOA and health reporting 

app. The health reporting app is scheduled 
to be released in June. See 'Smartphone 
applications', – page 54

–  Monitor your health
–  Minimise your physical contact with others
–  Adhere to countermeasures on public 

transport
–  Take a COVID-19 test 72 hours before you  

arrive at the Olympic and Paralympic Village 
or participate in the Games events, including 
offi

c
i al  training

* 'Guidelines on the Olympic Village Period of  
Stay' and 'Guidelines on the Paralympic Village 
Period of Stay' are available for your NOC/NPC  
for more information

•  During the Games 
Follow the rules described in 'At the Games',  
– pages 25-35

Entering JapanIntrarea în Japonia 

Înainte de JO:  
• Locuitorii Japoniei vor continua să urmeze 

măsurile deja implementate. 
• Cu 14 zile înainte de sosirea voastră în Satul 

Olimpic* sau a participării la un eveniment al 
JO, inclusiv antrenamentele oficiale, se vor 
aplica măsuri adiționale 
o Descărcați aplicațiile COCOA și de 

monitorizare a sănătății. Cea din urmă va fi 
lansată în luna iunie. Vedeți Secțiunea 
Aplicații Smartphone la pagina 54 

o Monitorizați-vă sănătatea 
o Minimizați contactele cu alte persoane 
o Respectați măsurile de siguranță pentru 

transportul public 
o Efectuați un test COVID-19 cu cel mult 72 

ore înaintea sosirii în Satul Olimpic sau a 
participării la un eveniment al JO, inclusiv 
antrenamentele oficiale. 

 
*Ghidul Cazării în Satul Olimpic va fi transmis 
CNOului vostru în timp util. 

REZIDENȚII 
JAPONEZI 

Pe durata JO 
Respectați regulile specificate la Secțiunea La Jocuri 
de la paginile 25-35. 
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Physical distancing and good hygiene measures (also 
laid out in the principles pages 5-9) must be followed 
throughout your time in Japan, for your own health and 
safety and that of all Games participants and the people 
of Japan. 

To enable physical distancing, overall accreditation 
numbers have been reduced, venue operational plans 
adapted and access to venues restricted to what is 
strictly required for operational reasons.

In accordance with the Japanese authorities’ 
requirements, you are responsible for proactively 
monitoring and reporting your personal health every 
day via the health reporting app. Information on health 
monitoring for residents of Japan will be provided 
separately.

The comprehensive screening testing regime in place 
is based on science and expert advice. Testing will be a 
crucial part of minimising transmission: used for general 
screening and for those identified  as a cl ose con tact of 
a positive case; as well as used for diagnosis for those 
experiencing symptoms of COVID-19.  

Further changes may be made in collaboration with  
the Government of Japan and the TMG, based on the  
latest situation. 

aT The
GaMes

 Support from your CLO at the Games
– If you test positive at the Games for 

COVID-19 or experience any symptoms, 
immediately inform your CLO, who will  
take you through the next steps

– Your CLO can help you upload health  
daily monitoring results

– If you’re unclear about any of the rules,  
ask your CLO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 
JOCURI 

Distanțarea fizică și măsurile de igienă 
(specificate la principiile de la paginile 5-9) 
trebuie respectate pe toată durata vizitei în 
Japonia, pentru a contribui la menținerea unei 
bune stări de sănătate și a siguranței JO și a 
cetățenilor japonezi.  
 
Pentru a facilita distanțarea fizică, numărul total 
al acreditărilor a fost redus, planurile 
operaționale au fost adaptate, iar accesul la 
bazele sportive ale JO a fost restricționat la 
strictul necesar pentru funcționare. 
 
Conform cerințelor autorităților japoneze, sunteți 
responsabili pentru monitorizarea pro-activă și 
raportarea zilnică a stării personale de sănătate 
prin intermediul aplicației respective. Informațiile 
de monitorizare a sănătății pentru rezidenții în 
Japonia vor fi publicate separat. 

Sistemul omniprezent de verificare prin testare a 
fost adoptat pe baza indicațiilor experților în 
sănătate. Testarea va fi o parte crucială pentru 
a minimiza transmiterea. Va fi folosită pentru 
verificările generale și pentru cei identificați a fi 
avut contact cu persoane pozitive sau ca 
metodă de diagnosticare pentru cei care 
prezintă simptome COVID-19. 
 
În funcție de evoluția situației, Guvernul Japoniei 
în colaborare cu TMG mai poate face modificări 
ale acestor reguli. 

      Suport din partea CLOului la JO: 
• Dacă aveți un rezultat pozitiv al testului 

COVID-19, sau prezentați simptome 
specifice, informați-vă imediat CLOul, 
care vă va ghida în continuare. 

• CLOul vă poate ajuta să încărcați  
rezultatele monitorizării zilnice a 
sănătății 

• Dacă aveți neclarități cu privire la 
vreuna sau mai multe dintre reguli, 
consultați-vă CLOul. 
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TesT, Trace
and IsolaTe

•  Proactively monitor your personal health every 
day (body temperature and any other COVID-19 
symptoms) and report the results on the health 
reporting app (scheduled to be released in June)
– Health monitoring protocols for residents of Japan 

will be provided separately

For more information, see ‘Smartphone applications’,
– page 54

•  Prepare to have your temperature checked  
every time you enter a Games venue
– If you record a temperature of 37.5°C or higher, 

after a cool down period it will be checked a 
second time for confirm a tion

– If you again record a temperature of 37.5°C  
or higher, you will not be permitted to enter 
the venue. Notify your CLO and follow their 
instructions. You will be taken to an isolation  
area to wait for further measures

– Details on the procedure and locations  
for temperature checks will be included 
in the next Playbook

At the Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 

La Jocuri 

Monitorizați-vă preventiv zilnic starea de sănătate (temperatura corporală și alte 
simptome COVID-19). Raportați rezultatele prin intermediul aplicației de 
monitorizare a sănătății care va fi lansată în iunie 2021.  
• Procedurile de monitorizare a sănătății pentru rezidenții în Japonia vor fi 

publicate separat. 
 
Pentru mai multe informații vedeți Secțiunea Aplicații Smartphone la pagina 54 

 
Vi se va verifica temperatura corporală la intrarea în fiecare din Bazele JO 
• Dacă veți avea temperatura de 37.5 grade Celsius, sau mai mare, după o 

perioadă de liniștire/răcire, vi se va re-verifica temperatura, pentru confirmare. 
• Dacă temperatura mare se confirmă nu vi se va permite intrarea în baza 

respectivă. În acest caz, anunțați-vă imediat CLOul și urmați-i instrucțiunile. 
Veți fi condus într-o zonă de izolare unde veți primi noi instrucțiuni. 

• Detaliile procedurilor și ale locurilor de verificare a temperaturii corporale vor fi 
incluse în versiunea următoare a Regulamentului. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Jocuri 

          TESTELE DE VERIFICARE 
 
• În plus față de testele pe care le veți face 

înaintea plecării către și la sosirea în Japonia, 
veți fi testat zilnic, în principiu, pentru a se 
minimiza riscul omiterii unor cazuri pozitive care 
pot răspândi virusul. 

• Datele și orele vor fi stabilite de CLOul vostru în 
funcție de programul vostru sportiv. Detaliile vor fi 
confirmate în Ghidul Șefilor de Echipă și Ghidul 
Oficialilor Tehnici în cursul lunii mai 2021. 

• Testele vor fi efectuate sub supraveghere 
medicală în zonele desemnate din Satul Olimpic. 

• Testele inițiale vor fi efectuate pe baza 
antigenului salivar. 
o Vi se va comunica o dată limită până la care 

testele voastre vor fi procesate, în funcție de 
ora din zi la care au fost prelevate. 

o Timpul maxim estimat pentru procesare este 
de 12 ore. Dacă rezultatul testului secundar 
este neconcludent sau pozitiv, veți fi notificat 
dumneavoastră și CLOul vostru. 

 
 

o Dacă nu primiți notificarea în timpul specificat, 
înseamnă că rezultatul testului este negativ. 

o Dacă primiți notificarea, prezentați-vă imediat la 
clinica COVID-19 (Fever Outpatient Clinic) pentru a 
efectua un test PCR nazofaringian care va 
confirma rezultatul. Timpul de așteptare pentru 
rezultatul acestui test este de 3-5 ore. 

o Sportivii și oficialii de echipă (care îi însoțesc) care 
locuiesc în facilități private de cazare vor urma 
aceleași proceduri ca cei cazați în Satul Olimpic. 

o Procedurile speciale de interpretare a rezultatelor 
în cazurile complexe vor fi elaborate de Grupul 
Experților în Consilierea Rezultatelor (RAEG). 
Aceștia pot fi solicitați și la interpretarea efectivă a 
cazurilor complexe. 

o Dacă efectuați un cantonament pre-Olimpic în 
Japonia, sau un alt program într-un oraș gazdă din 
Japonia, testarea zilnică este regula generală. 
Informații suplimentare legate de testarea în 
cantonamentele pre-Olimpice vor fi publicate în 
timp util. 

 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 



 

La Jocuri 

Dacă prezentați simptome COVID-19 pe 
perioada șederii în Japonia 
 
• Anunțați-vă imediat CLOul pentru instrucțiuni. 

Veți fi condus la o clinică COVID-19 
• Dacă vă aflați într-o Bază a JO mergeți 

imediat la cabinetul medical al bazei pentru 
examinare. O zonă de izolare va fi disponibilă 
în apropierea cabinetului medical și acolo veți 
fi izolat temporar. Dacă este cazul, veți fi 
transportat imediat la un spital desemnat 
pentru JO 

• Dacă vă aflați în Satul Olimpic vi se va cere să 
efectuați un test COVID-19 la clinica Satului, 
sau orice alt cabinet medical desemnat. Veți 
aștepta acolo rezultatul. 

 
 
 
 
Vedeți aici Ghidul OMS al Simptomelor Specifice 

Dacă vi se confirmă rezultatul pozitiv al unui 
test COVID-19 la JO 
 
• Izolați-vă imediat și anunțați-vă CLOul 

o În funcție de caz, vă veți continua izolarea, 
sau veți fi spitalizat. Oricum, nu vi se va 
permite exercitarea în continuare a rolului 
vostru la JO. 

o Locul și durata izolării vă va fi determinată 
de autoritățile japoneze de sănătate în 
funcție de severitatea cazului și a 
simptomelor. 

• Detaliile suplimentare privind izolarea, cum 
sunt disponibilitatea conexiunilor WiFi, mesele, 
accesibilitatea, contactul cu CLOul sau echipa, 
se află în lucru și vă vor fi transmise în timp 
util. 

• Veți ieși din izolare în concordanță cu normele 
respective în domeniu în vigoare în Japonia. 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 

      Rolul CLOului 
 
 
• CLOul vostru vă va asista la confirmarea 

activităților pe care le-ați efectuat și a 
locurilor în care v-ați aflat începând cu 2 zile 
înaintea apariției simptomelor până la 
momentul testului și al începerii izolării, 
pentru a încerca să identifice toate 
persoanele cu care ați avut contact apropiat 
în această perioadă. 

• CLOul se va consulta cu autoritățile 
japoneze de sănătate (inclusiv cele ale 
municipalităților locale, dacă este cazul) și cu 
Tokyo 2020 pentru a determina măsurile 
necesare precum dezinfecția anumitor zone. 

 
CLOul va primi informații suplimentare în cursul 
lunii mai 2021. 

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


 

La Jocuri 

Dacă v-ați aflat în contact apropiat cu o 
persoană al cărei rezultat la testul COVID-
19 a fost confirmat pozitiv 

 
• Contactele apropiate sunt acelea cu durate de 

minimum 15 minute cu persoane confirmate 
pozitiv la testul COVID-19, la mai puțin de 1 
metru distanță și fără purtarea măștii de 
protecție sanitară, începând cu 2 zile înainta 
apariției simptomelor persoanei respective și 
până la momentul începerii izolării acesteia. 
Aceste cazuri sunt aplicabile în special dacă 
contactul a avut loc în spații închise precum 
camere de hotel sau vehicule. 

• Cazurile de contact apropiat vor fi confirmate 
de autoritățile japoneze de sănătate pe baza 
informațiilor oferite de dumneavoastră, 
organizația dumneavoastră sau Tokyo 2020. 

• Deciziile privind măsurile necesare vor fi luate 
de la caz la caz în funcție de nivelul de 
probabilitate a răspândirii virusului. Pentru a vi 
se permite să vă continuați rolul la JO, aveți 
nevoie de următoarele: 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 

 
 
 
 

o Rezultate negative zilnice ale testelor PCR 
nazofaringiene pentru o perioada stabilită de 
RAEG 

o O apreciere pozitivă din partea RAEG a 
situației voastre medicale confirmate de 
autoritățile japoneze de sănătate, care poate 
implica istoria voastră medicală (dosarul 
medical). 

o Permisiunea Federației Internaționale a 
sportului dumneavoastră. 

• Dacă vi se va permite intrarea în competiție, vi se 
pot impune măsuri suplimentare de siguranță, 
inclusiv interdicția contactului fizic cu alte 
persoane, cazarea într-o cameră separată, izolarea 
de ceilalți pe durata meselor, vehicule dedicate sau 
separarea pe durata antrenamentelor sau la 
Bazele JO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Jocuri 

ASPECTE 
SOCIALE 

Evitați pe cât posibil contactele fizice cu alte 
persoane 
 

Păstrați permanent 2m distanță de ceilalți 
• Vor fi momente în care această distanță nu va putea 

fi respectată, ca de exemplu pe terenul de joc (FOP) 
și în zonele de pregătire. Tokyo 2020, CIO și 
federațiile sportive internaționale vor stabili și 
implementa contra-măsurile necesare. 

 
Minimizați interacțiunile fizice cu ceilalți 
• Evitați formele de contact care nu sunt necesare, 

precum îmbrățișările, strângerile de mână și bătutul 
palmelor (high-five). 

 
Actualizați-vă permanent lista contactelor apropiate 
regulate 
 
Evitați pe cât posibil spațiile aglomerate și 
aglomerările de persoane 
• Evitați prezența prelungită fără rost și evitați 

convorbirile în spații aglomerate, precum 
ascensoarele. 

 

Păstrați 2m distanță de ceilalți și la masă, dacă nu aveți 
alte instrucțiuni, sau mâncați singur, și minimizați 
contactul cu ceilalți. Vedeți Secțiunea Masa în Satul Olimpic 
de la pagina 53. 
 

Accesul în Satul Olimpic 
 
Va fi restricționat după cum urmează: 
• Fiecare din membrii delegațiilor CNOurilor va avea acces 

în funcție de privilegiile acreditării acestora. 
• Permisele de vizită vor fi acordate numai în scopuri 

operaționale, cu acordul Tokyo 2020 și CIO. 
 
Procedurile Anti-Doping se vor desfășura în concordanță cu 
standardele internaționale în vigoare, respectând măsurile de 
siguranță a sănătății și instrucțiunile WADA, gestionate la JO 
de Agenția Independentă de Testare (ITA) și la Jocurile 
Paralimpice de IPC. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Jocuri 

ASPECTE 
SOCIALE 

Unde puteți merge și ce puteți face 
 
• Nu veți avea acces în zona spectatorilor din 

Bazele de Competiție. Puteți sta în tribune în zona 
Sportivilor din Același Sport (în funcție de 
privilegiile de pe Acreditare) 

• Nu efectuați decât activitățile specificate în Planul 
de Activitate pe care l-ați transmis la Tokyo 2020. 
o Nu puteți părăsi locul de cazare decât pentru 

a merge la Bazele JO și în câteva alte zone 
care sunt permise. Aceste zone sunt cele 
adiționale JO și vor fi prevăzute cu măsuri 
anti-COVID-19. 

o Minimizați contactele (la mai puțin de 1 
metru*) cu ceilalți participanți la JO care au 
sunt în Japonia de mai mult de 14 zile și cu 
rezidenții din Japonia 

o Purtați permanent masca de protecție 
o Nu folosiți transportul public 
o Nu vizitați zonele turistice, magazinele, 

restaurantele, barurile, sălile private de sport 
etc. 

 
 

o Rămâneți pe cât posibil la locul de cazare. 
o Regulamentul trebuie respectat cu strictețe 

chiar dacă sunteți cazați într-o unitate privată 
și Tokyo 2020 va trebui informat pentru a 
putea să implementeze măsurile anti-COVID-
19 împreună cu autoritățile locale respective. 

o Dacă administrația locului privat de cazare nu 
poate confirma implementarea măsurilor anti-
COVID-19, va trebui să anunțați Tokyo 2020 
pentru a vă oferi opțiuni alternative de cazare 

o Locurile de cazare vor fi verificate regulat 
pentru a asigura respectarea de către  
administrație și clienți a standardelor impuse. 

 
 

*2 metri distanță în cazul sportivilor 



 

La Jocuri 

ASPECTE 
SOCIALE 

Deplasările 
 
• Nu folosiți transportul public. Folosiți numai 

vehiculele dedicate JO precum autobuzele, 
autovehiculele din flota JO sau taxiurile cu trasee 
fixe dedicate JO. 

• Toate vehiculele dedicate JO vor fi operate 
conform procedurilor oficiale de igienă din 
Japonia. Aceste proceduri prevăd următoarele: 
o Obligativitatea purtării măștii de protecție, 

dezinfectarea mâinilor și abținerea de la 
conversație. 

o Măsuri de distanțare fizică a pasagerilor, în 
funcție de natura vehiculului. 

o Separatoare între locurile șoferului și ale 
pasagerilor 

o Ventilație permanentă (aer condiționat) 
o Minimizați numărul călătoriilor cu avionul sau 

cu trenul către Bazele JO îndepărtate. Tokyo 
2020 va publica orarul zborurilor și al 
trenurilor disponibile. 

 
 

o Tokyo 2020 va gestiona rezervările în 
colaborare cu operatorii respectivi pentru a 
asigura distanța corespunzătoare între voi și 
ceilalți pasageri. 

 
Locurile de Masă 

 
• Dacă locuiți în Satul Olimpic, luați masa acolo, la 

Bazele JO sau în altă locație permisă 
• Distanța fizică și măsurile sanitare se vor 

respecta în toate cantinele din Satul Olimpic și 
celelalte Baze ale JO 

A se vedea Secțiunea Masa în Satul Olimpic de la 
pagina 53 
• Dacă locuiți în afara Satului Olimpic, va trebui 

să evitați mesele la comun cu alți participanți la 
JO care sunt în Japonia de mai mult de 14 zile și 
cu rezidenții în Japonia, pentru a reduce riscul 
infectării în acest mediu 

 
 
• Va trebui să luați masa numai în locurile 

următoare, unde au fost impuse măsuri 
anti-COVID-19: 
o Cantinele Bazelor JO, ca opțiune de 

preferință 
o Cantina de la locul de cazare 
o În cameră, folosind room-service sau 

cel de livrare 
• Tokyo 2020 va cere hotelurilor să-și 

îmbunătățească serviciile de servire a 
mesei în camere și cele de take-out. 
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socIal

•  Additional rules may apply to your sport/ role and 
at certain locations. See 'Sport countermeasures,'  
– page 47

•  Additional rules will apply for Opening and Closing 
Ceremonies. These will be developed by Tokyo 2020 
and the IOC/ IPC
– 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

 
in formation will be 

communicated closer to the Games.

At the GamesLa Jocuri 

ASPECTE 
SOCIALE 

 
• Este posibil să fie impuse reguli adiționale pentru 

sportul/rolul vostru în anumite locații. În acest 
sens, consultați Secțiunea Contra-Măsuri pentru 
Sport de la pagina 47 

 
• La Ceremoniile de Deschidere și Închidere se vor 

aplica reguli adiționale. Acesta vor fi elaborate de 
Tokyo 2020 în colaborare cu CIO 
o Ceremoniile de Medalie vor avea loc la 

Bazele de Competiție. Sportivii și persoanele 
care oferă medaliile vor purta obligatoriu 
masca de protecție. Informațiile specifice 
suplimentare vor fi comunicate în timp util. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Jocuri 

IGIENA 

Purtați tot timpul masca de protecție, mai puțin în 
competiție, la antrenament, la masă, în timpul somnului, 
sau dacă acordați un interview presei.  

o Vi se solicita purtarea măștii pe durata 
antrenamentului fitness din Satul Olimpic 

 
Dacă vă aflați în aer liber și puteți păstra distanța de 2m 
față de ceilalți, vă puteți scoate masca pentru a evita 
pericolul unui infarct. 

Ghidul OMS online pentru Purtarea Măștii de Protecție 
 

o Spălați-vă mâinile înaintea fixării și după 
scoaterea măștii de protecție și evitați atingerea 
ochilor, a nasului și a gurii. Pe cât posibil, durata 
spălării mâinilor ar trebui să fie de minimum 
30sec. În caz contrar, folosiți dezinfectant. 

o Înlocuiți masca atunci când se umezește și spălați  
zilnic măștile care sunt reutilizabile. 

o Scutul facial nu este o alternativă acceptabilă 
măștii de protecție. Acesta este destinat evitării 
infecțiilor în zona ochilor sau pentru cazurile în 
care purtarea măștii de protecție se dovedește 
impractică. 

Spălați-vă mâinile temeinic cu regularitate, cel puțin 
30 secunde, de preferință cu săpun și apă caldă, sau 
folosiți dezinfectant pentru mâini 

 
Aerisiți camerele cu regularitate, la cel puțin 30 
minute, pentru o perioadă de câteva minute de fiecare 
dată 
 
Evitați folosirea în comun a obiectelor. Dezinfectați 
de fiecare dată obiectele care au fost folosite de 
altcineva 
 
Evitați strigătele, chiotele, fluieratul și cântatul. 
Folosiți alte metode de a vă încuraja sportivii sau colegii 
la competiție, cum sunt aplauzele. 
 
Dezinfectați masa pe care ați mâncat. 
 
Respectați regulile afișate la Bazele JO și la locurile 
de cazare, unde vor fi implementate măsuri speciale și 
proceduri stricte de curățenie și igienă 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERENTE 
PARALIMPICE 

• Restricția distanțării la 1m de ceilalți va fi anulată pentru cei care au nevoie de ajutor suplimentar și care pot primi 
asistență din partea altor membri ai cercului lor apropiat 

o Masca trebuie purtată pe toată durata acordării asistenței pentru ceilalți 
o După acordarea asistenței, dezinfectați-vă mâinile și continuați păstrarea distanței de minim 1m de ceilalți 
o Încercați să minimizați contactul fizic 

 
• Vă puteți înlătura temporar masca atunci când acordați asistență cuiva care este dependent de citirea buzelor, sunet clar 

și/sau interpretarea expresiilor faciale (mimica facială) pentru a comunica. Trebuie să păstrați distanța de minim 2m și să 
vă re-aplicați masca imediat ce este posibil 

 
• Dacă folosiți un scaun cu roți, sau alt dispozitiv pentru mobilitate care poate fi manevrat de altă persoană în anumite 

circumstanțe (de exemplu șoferii), dezinfectați suprafețele relevante cu materiale sanitare 
 

• Unitățile de izolare pentru sportivii Paralimpici și/sau oficialii acestora care sunt testați pozitiv COVID-19 însă sunt 
asimptomatici (sau care nu necesită spitalizare imediată) vor fi anunțate în timp util. Cerințele de accesibilitate, precum ș i 
accesul sportivilor Paralimpici și al oficialilor acestora care au nevoie de asistență suplimentară se află în lucru și deciziile 
vor fi comunicate în timp util. 

 
• Pentru anumite sporturi (ex. para-ciclism sau fotbal în 5), comunicarea prin strigăte cu sportivii cu deficiențe de vedere 

este esențială pentru piloți și antrenori pe durata competițiilor. În aceste circumstanțe specifice strigătele vor fi permise 
numai cu purtarea măștii de protecție și respectarea distanței fizice. 

La Jocuri 
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The length of your stay is to be minimised to reduce  
the risk of infection and help ensure a safe and  
successful Games.
 
You should continue to follow the Playbook and any 
instruction or requirement from the Japanese authorities 
– including hygiene and distancing rules – throughout 
your departure and until you reach your destination.

l eaVInG
JaPan

 Support from your CLO when leaving Japan
– Your CLO can help confirm  an y COVID-19 

requirements for international travel or entry  
into your destination country

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada șederii dumneavoastră în Japonia a 
fost optimizată pentru a reduce riscurile de 
infectare, totul cu scopul de a asigura siguranța 
și succesul Jocurilor. 
 
Continuați să respectați Regulamentul , precum 
și instrucțiunile și cerințele autorităților japoneze, 
inclusiv igiena și distanțarea fizică, pe perioada 
călătoriei de întoarcere prin țările de tranzit și 
până în țara de destinație. 

      Suport din partea CLOului la Plecare: 
• CLOul vă poate confirma orice necesitate legată 

de COVID-19 pentru călătoria internațională și 
intrarea în țara de destinație. 

LA PLECAREA 
DIN JAPONIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plecarea din Japonia 

Respectați instrucțiunile oficialilor CNOului dumneavoastră pentru plecarea din Satul Olimpic, care 
ar trebui să aibă loc nu mai târziu de 48 ore de la ultima competiție/eveniment, sau de la competiția în 
care sportivul/echipa a fost eliminat/eliminată, conform politicilor pentru Perioada de Ședere 
 
Dacă veți participa la un program Post-Olimpic cu un Oraș-Gazdă, vă rugăm să vă consultați cu 
municipalitatea care găzduiește sportivii și să respectați instrucțiunile autorităților ei locale. 
 
Fiți la curent cu ultimele cerințe de intrare în țara dumneavoastră de destinație și în cele în care vă 
veți afla în tranzit 
 
La nevoie, vi se va facilita efectuarea unui test final* COVID-19 înaintea plecării, pentru a vă obține 
certificatul unui test negativ de care poate fi nevoie pentru călătoria internațională și/sau intrarea în țara 
de destinație 
 
Deplasați-vă la aeroport cu vehiculele oficiale desemnate ale Jocurilor 

 
La sosirea în țara de destinație respectați regulile locale COVID-19, inclusiv o eventuală necesitate 
de carantină la sosire 

TESTEAZĂ, 
MONITORIZEAZĂ, 
IZOLEAZĂ 



 

Plecarea din Japonia 

CONSIDERENTE 
PARALIMPICE 

 
• Oricare participant la JO care va rămâne în Tokyo, după Ceremonia de 

Închidere a JO, pentru a participa în continuare la Jocurile Paralimpice, 
va trebui să continue respectarea normelor și a comportamentului 
specificate în prezentul Regulament. 

 
Nu vi se va cere să părăsiți Japonia și să re-intrați în mod special pentru 
Jocurile Paralimpice, însă o puteți face, dacă doriți. În acest caz, la re-
intrarea în Japonia pentru Jocurile Paralimpice, veți re-începe și 
perioada primelor 14 zile în Japonia, la fel ca la prima intrare. 
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fUrTher  InforMaTIon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAȚII 
SUPLIMENTARE 
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It’s 10:00 on 17 July. His test came back negative* 
yesterday, which is great news. He's now on his way to 
get another test, so he'll have two valid test certific

a
tes  

before he travels on 19 July. 

This is Juan – a Spanish basketball player. He's due to 
travel to Japan on the afternoon of 19 July, to have a few 
days to acclimatise.

*If your test is positive, begin self-isolation in line with 
local rules and contact your COVID-19 Liaison Offic er  
(CLO) immediately to discuss next steps.

He has to get two COVID-19 tests done on two separate 
days within 96 hours of his departure. He's been really 
careful with who he's been seeing and is monitoring his 
health daily for the 14 days before his flig h t. He's confide n t 
that there will be nothing to worry about.

It’s 09:00 on 19 July. Both Juan's tests were negative. 
He's got the certific

a
tes and is getting ready for his flig h t 

this afternoon. He's charging his phone, installing the 
necessary apps and putting all documents needed for 
arrival in Japan in his hand luggage.

It’s 17:00 on 15 July and Juan goes to get a COVID-19 
test from an approved provider near his home. He'll check 
with the provider that the test certific

a
te will have all the 

necessary information and will arrive in time.

before yoU TraVel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNAINTEA CĂLĂTORIEI 

Acesta este Juan, un basketbalist din Spania. El va 
călători în Japonia în după-amiaza zilei de 19 Iulie, 
pentru a avea la dispoziție câteva zile de acomodare. 

Testarea COVID-19 la JO 

Juan trebuie să efectueze 2 teste COVID-19 în 2 zile 
diferite cu cel mult 96 ore înaintea plecării. A fost foarte 
atent la persoanele cu care a intrat în contact și și-a 
monitorizat zilnic sănătatea cu 14 zile înaintea zborului. 
Este încrezător în faptul că nu va avea nici o problemă. 

Este ora 17h00 în ziua de 15 Iulie și Juan merge să 
efectueze un test COVID-19 la o clinică agreată din 
apropierea locuinței sale. Va verifica cu aceasta ca 
certificatul testului să conțină toate informațiile 
necesare și să ajungă în timp util. 

Este ora 10h00 în ziua de 17 Iulie. Testul lui Juan a 
fost confirmat negativ cu o zi înainte, ceea ce este o 
veste bună. Acum merge să efectueze și cel de-al 
2lea test, pentru a avea cele 2 certificate valide 
înaintea călătoriei sale din 19 Iulie. 

Este ora 09h00 în ziua de 19 Iulie. Amândouă testele 
lui Juan au fost confirmate negative. Are amândouă 
certificatele și se pregătește pentru zborul din această 
după-amiază. Își încarcă telefonul, instalează 
aplicațiile necesare și își pune în bagajul de mână 
toate documentele de care are nevoie la intrarea în 
Japonia 

*Dacă testul vostru este pozitiv, începeți imediat 
izolarea în conformitate cu regulile voastre locale și 
informați-vă imediat CLOul pentru a discuta următorii 
pași. 
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Juan's just been notified  that his test was negative. All 
necessary documents are confirm e d b y the Quarantine 
Offi

c
er  and he can proceed with the arrival process.

It’s 10:00 on 20 July. Juan's just arrived at an airport in 
Japan and is about to disembark the plane. He has all  
his documentation and his mobile phone ready.

He's now ready to enter Japan. He'll validate his PVC and 
then show his necessary documents at immigration. Then 
he'll get his bags and sports equipment and move to the 
Olympic Village transport load zone.

He has to show his COVID-19 documentation – including 
his negative test results and other necessary documents 
– to the Quarantine Offi

c
er  as soon as he gets off the 

plane and goes for his COVID-19 test.

Juan has his bags and sports equipment and goes to 
board one of the TA buses to the Olympic Village, ready 
for his Games to begin.

Juan has a COVID-19 test at the airport and will go to wait 
at the dedicated location for the results.

enTer InG JaPan

Getting tested for COVID-19 at the Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA INTRAREA ÎN JAPONIA 

Este ora 10h00 n ziua de 20 Iulie. Juan a aterizat pe 
un aeroport din Japonia si este in curs de debarcare 
din avion. Are toate documentele necesare si 
smartphone-ul pregătit. 

Va trebui să prezinte toată documentația COVID-19, 
inclusiv rezultatele negative ale testelor, Ofițerului de 
Carantină, la intrarea în aeroport și va trebui să 
efectueze un test COVID-19. 

Juan a efectuat testul COVID-19 în aeroport, la 
sosirea în Japonia, și va merge în zona dedicată 
pentru a aștepta rezultatul acestui test. 

Juan a primit rezultatul acestui test, care este negativ. 
Toate documentele necesare sunt confirmate de 
Ofițerul de Carantină, iar Juan își poate continua 
procedura normală la sosire. 

Juan poate intra acum în Japonia. Își validează cardul 
PVC și prezintă documentele necesare la biroul de 
imigrări. Apoi își va colecta bagajul și echipamentul 
sportiv și se va deplasa către zona de îmbarcare 
pentru Satul Olimpic 

Juan și-a preluat bagajul și echipamentul sportiv și se 
îmbarcă la bordul unui autocar TA care merge în Satul 
Olimpic. 
Juan este pregătit să înceapă Jocurile Olimpice. 

Testarea COVID-19 la JO 
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It’s 10:00 and Lauren's just given one saliva sample that 
will be used for an antigen quantitative test. If this test is 
positive or unclear, the same sample will then be analysed 
using a PCR test.

Meet Lauren – a tennis player staying in the  
Paralympic Village.

She'll only be notified  if  her test result is positive – she'll 
fin

d
 out  within 12 hours. If this is the case, she'll be 

required to do a confirm a tory PCR test. She'll keep an eye 
on her phone just in case. Her CLO will also have access 
to her results. Until then, she'll carry on with her daily 
schedule as planned. 

It’s the evening of 28 August. Lauren's just received a 
notific

a
tion to remind her that her next COVID-19 test is 

tomorrow morning. Her CLO has previously arranged the 
test according to her schedule.

It's 09:15 on 29 August.  Lauren had early training this 
morning and now she's on her way to get her regular 
screening test. In principle, she gets tested for COVID-19 
daily throughout the Games.

screenInG TesTInG

Getting tested for COVID-19 at the Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testarea COVID-19 la JO 

Ea este Lauren, o jucătoare de tenis care este cazată 
în Satul Paralimpic. 

Este seara zilei de 28 August. Lauren tocmai a primit 
o notificare care-i amintește că următorul ei test 
COVID-19 este programat în dimineața următoare. 
CLOul ei a făcut programarea ținând cont de agenda 
ei sportivă. 

Este ora 09h15 în ziua de 29 August. Lauren a avut 
un antrenament dimineața devreme și acum se află în 
drum către testul obișnuit de verificare. În principiu, ea 
este testată zilnic COVID-19 pe durata Jocurilor 
Paralimpice. 

Este ora 10h00 și Lauren a dat o mostră de salivă 
care va fi utilizată pentru un test antigen cantitativ. 
Dacă rezultatul acestui test va fi pozitiv sau incert, 
mostra va fi analizată printr-un test PCR. 

Lauren va fi notificată în maximum 12 ore dacă 
rezultatul testului ei va fi pozitiv. Într-un astfel de caz, 
va fi nevoie să efectueze un test PCR de confirmare. 
Lauren va fi atentă la telefon, pentru orice 
eventualitate. CLOul ei va avea, de asemenea, acces 
la rezultatele testelor ei. Până atunci însă, ea își 
poate continua activitățile programate. 

TESTELE DE VERIFICARE 



43

The confirm a tory test has come back positive. Lauren's 
really disappointed, but she knows she needs to protect 
the other athletes. She’ll now go to an isolation facility 
outside of the Village, as per her CLO's instructions. 

It's 16:30, Lauren's practising on court. She's spoken with 
her CLO and received a notifica tion that both analyses of 
her regular screening test have come back positive.

Lauren's CLO will work with the Japanese health 
authorities to determine how long she'll need to stay  
in isolation. She's reassured that she'll be comfortable  
and able to keep in touch with her CLO, team and family 
and friends.

She goes straight to the COVID-19 Clinic in the 
Paralympic Village for a confirm a tory PCR test. She's 
spoken to her CLO and they've organised dedicated 
transport to take her safely to the clinic. 

Tokyo 2020 has organised for special transport to 
take her to the facility. She's worried, but her CLO is in 
constant contact and they’re arranging for her things to 
be taken to the facility. 

Lauren's just had the confirm a tory nasopharyngeal PCR 
test and she's now waiting in the COVID-19 Clinic for the 
results. They should be ready in three to five hours.

PosITIVe resUlT

Getting tested for COVID-19 at the Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testarea COVID-19 la JO 

Este ora 16h30 iar Lauren este pe teren la 
antrenament. A vorbit cu CLOul ei și a primit o 
notificare cum că ambele rezultate ale testelor de 
verificare sunt pozitive. 

REZULTATUL POZITIV 

Lauren tocmai a efectuat testul nazofaringian PCR de 
confirmare și acum așteaptă la Clinica COVID-19 
rezultatul. Acesta va fi gata în 3-5 ore. 

Rezultatul testului de confirmare este pozitiv. Lauren 
este dezamăgită, însă știe că trebuie să-i protejeze pe 
ceilalți sportivi. La instrucțiunile CLOului, va merge, 
așadar, într-o unitate de izolare din afara Satului. 

Tokyo 2020 i-a pregătit un mijloc de transport către 
unitatea de izolare. Lauren este îngrijorată, însă 
CLOul ei este în contact permanent cu ea și o ajută 
să-și aducă bagajul necesar la unitatea de izolare.  

CLOul lui Lauren va determina împreună cu 
autoritățile japoneze de sănătate durata de izolare 
necesară. Lui Lauren i se confirmă faptul că i se va 
asigura tot confortul și că va putea lua legătura cu 
CLOul ei, cu echipa, cu familia și cu prietenii. 
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This is Andrea. She's another tennis player participating  
in the competition. It's 14:00 on 29 August. Since she 
played tennis against Lauren yesterday afternoon, her 
CLO called to say she's potentially one of Lauren's close 
contacts. If she's confirm e d as a cl ose con tact, she'll  
need to take a confirm a tory nasopharyngeal PCR test  
at the COVID-19 Clinic. 

Andrea was told by her CLO to wait for contact from  
the Japanese health authorities. After that, the Japanese 
health authorities contacted her and asked her some 
things over the phone (how long she was with Lauren, 
whether she was wearing a mask, etc.). 

After confirm i ng with the Japanese health authorities, 
Andrea's CLO told her that because she'd stayed far  
away from Lauren during competition, she isn't 
considered a close contact. She returns to her 
competition schedule and her next scheduled  
screening test will be tomorrow as planned.

beInG a PoTenTIal  close conTacT 

Getting tested for COVID-19 at the Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testarea COVID-19 la JO 

EXEMPLU DE POSIBIL CONTACT APROPIAT 

Ea este Andrea, o altă jucătoare de tenis care 
participă la Jocuri. Este ora 14h00 în ziua de 20 
August. A jucat contra lui Lauren în după-amiaza zilei 
anterioare, iar CLOul ei i-a transmis că este unul din 
posibilele Contacte Apropiate ale lui Lauren. Dacă 
acest lucru se confirmă, Andrea va trebui să 
efectueze un test nazofaringian PCR de confirmare la 
Clinica COVID-19.  

Andrea a primit de la CLOul ei instrucțiunea de a 
aștepta să fie contactată de autoritățile japoneze de 
sănătate. Aceștia au contactat-o la telefon și i-au 
cerut câteva informații (cât timp a fost aproape de 
Lauren, dacă a purtat mască etc.) 

După confirmarea autorităților japoneze de sănătate, 
CLOul Andreei i-a transmis că datorită distanței la 
care s-a aflat de Lauren pe durata competiției, nu este 
considerată un Contact Apropiat în cazul lui Lauren. 
Andrea se poate întoarce, așadar, la programul ei 
competițional, iar următorul ei test de verificare este 
programat pentru ziua următoare. 
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Priya's case will be reviewed* to assess the likelihood of 
spreading the virus. To return to competition, she'll need 
to follow enhanced countermeasures, including daily 
negative nasopharyngeal PCR test results and further 
minimising contact with others, for example moving 
to a private room, eating meals alone, using dedicated 
vehicles and separation during training.

*Please note that close contact cases will be considered 
on an individual basis by the Results Analysis Experts 
Group under the confirm a tion of the Japanese health 
authorities. The respective IF will also need to be in 
agreement with the decision.

This is Priya, another tennis player competing in the 
Games. It’s 18:00 on 29 August. She's also been playing 
tennis with Lauren in training over the past few days. 

Priya's just been informed by her CLO that following the 
training sessions and then a series of interviews together 
with Lauren, she's been confirm e d as a cl ose con tact.

Because she was confirm e d as a cl ose con tact, Priya 
went to get her test at the COVID-19 Clinic. They told her 
the results were negative. Her CLO is informed of the 
result and will help with next steps.

beInG a confIrMed close conTacT 

Getting tested for COVID-19 at the Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testarea COVID-19 la JO 

EXEMPLU DE CONTACT APROPIAT CONFIRMAT 

Ea este Priya, o altă jucătoare de tenis la Jocurile 
Paralimpice. Este ora 18h00 în ziua de 29 August. Și 
Priya a jucat contra lui Lauren la un antrenament în 
ultimele zile. 

Priya a primit o informare de la CLOul ei că în urma 
antrenamentului respectiv și o serie de interview-uri 
alături de Lauren, a fost confirmată ca find un Contact 
Apropiat al acesteia. 

Pentru ca a fost confirmată ca și Contact Apropiat al 
lui Lauren, Priya și-a efectuat un test la Clinica 
COVID-19. Rezultatul acestuia a fost negativ. CLOul 
ei i-a transmis acest rezultat și îi va sta la dispoziție 
pentru următorii pași. 

Cazul Priyei va fi reanalizat pentru a verifica 
posibilitatea răspândirii virusului. Pentru a se întoarce 
în competiție, ea va trebui să respecte toate măsurile, 
inclusiv rezultate negative la testele zilnice PCR și să 
minimizeze contactele cu ceilalți prin mutarea în altă 
cameră unde va sta singură. Va lua masa singură, va 
folosi vehicule dedicate și se va antrena separat. 

*Cazurile de Contacte Apropiate vor fi analizate 
individual de către Grupul Experților în Analiza 
Rezultatelor, sub coordonarea autorităților japoneze 
de sănătate. Federațiile Internaționale respective vor 
trebui, de asemenea, să confirme deciziile acestor 
autorități. 
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Aisha's received the results from the test and it’s negative 
– so she's all ready to go home tomorrow. Importantly, she 
has the test certific

a
te that she needs to show to board 

the fli
g

h t home. 

This is Aisha, competing in the Games in Athletics. It’s 
22:00 on 6 August. She's just fini shed her  fina l  e vent 
and is due to leave Japan within 48 hours. She's been 
speaking to her CLO to help her organise her departure. 

To fly back to Nigeria, Aisha needs to have evidence of a 
negative COVID-19 test. It’s the morning of 7 August and 
she's on her way to have her test.

At the airport, she's shown the necessary documents 
at the airline check-in desk and to border control staff. 
Everything's in order and she goes to board her flig h t, 
refle

c
t ing on a truly memorable Games. 

She's been keeping an eye on the entry requirements at 
home, in case she has to take any additional measures 
when she arrives, such as quarantining. Her CLO is also 
fully up to speed on this and is keeping her updated. 

l eaVInG JaPan

Getting tested for COVID-19 at the Games

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testarea COVID-19 la JO 

LA PLECAREA DIN JAPONIA 

Ea este Aisha și participă la competițiile de Atletism 
de la JO. Este ora 22h00 în ziua de 6 August. Aisha 
tocmai a finalizat ultima ei competiție și va trebui să 
părăsească Japonia în 48 ore. Pentru ajutor în 
organizarea plecării, ea și-a contactat CLOul. 

Pentru a se putea îmbarca pentru zborul către 
Nigeria, țara ei natală, Aisha are nevoie de certificatul 
unui test negativ COVID-19. Este dimineața zilei de 7 
August și ea a ajuns deja la Clinică pentru test. 

Aisha cunoaște ultimele cerințe pentru intrarea ei în 
țara natală, însă știe că este posibil ca acestea să se 
modifice și să fie nevoie să intre în carantină la sosire. 
CLOul ei își actualizează permanent informațiile și îi 
comunică toate noutățile în acest sens. 

Aisha a primit rezultatul testului, iar acesta este 
negativ, deci este gata de plecare către casă în ziua 
următoare. Este foarte important faptul că are 
certificatul testului negativ de care are nevoie pentru a 
se îmbarca în aeronava care o va duce acasă. 

La aeroport, Aisha prezintă documentele necesare la 
biroul de îmbarcare al companiei aeriene și la ofițerul 
de control la frontieră. Totul este în ordine și Aisha se 
îndreaptă către aeronavă cu gândul la această ediție 
cu adevărat memorabilă a JO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații Suplimentare 

CONTRA-MĂSURI PENTRU SPORT 

Următoarele norme se aplică suplimentar față de 
Principiie Regulamentului pentru operațiunile 
sportive la JO. Detaliile adaptărilor specifice sportului 
se află în lucru la Tokyo 2020 și CIO în colaborare cu 
Federațiile Internaționale Sportive respective. 
Informațiile suplimentare vor fi disponibile la sfârșitul 
lunii Mai în cadrul publicațiilor individuale pe sporturi 
și în Ghidul Șefilor de Echipă. 
 
Principii Generale 
• Pentru a facilita distanțarea fizică, numărul total al 

acreditărilor a fost redus, au fost adaptate 
planurile operaționale ale Bazelor JO și accesul al 
acestea limitat strict la persoanele de care este 
nevoie pentru ca acestea să funcționeze. 

• Bazele JO și configurațiile acestora au fost re-
structurate pentru a facilita distanțarea fizică, 
inclusiv prin instalarea de separatoare acrilice 
transparente care previn răspândirea virusului. 

• Vă rugăm să țineți cont de aceste aspecte și să 
evaluați corect necesitatea prezenței voastre la 
aceste Baze sau în zonele lor specifice, precum și 
să minimizați durata acestei prezențe. 

• În principiu, tot echipamentul trebuie dezinfectat 
între folosințe, iar utilizatorii trebuie să-și 
dezinfecteze mâinile înainte și după utilizare. 

• Articole de felul prosoapelor sau al bidoanelor de 
tip personal cu lichide de băut nu trebuie folosite 
în comun. 

• Măștile de protecție trebuie purtate de sportivi 
atunci când primesc notificările pentru controlul 
doping. 

 
Satul Olimpic și Paralimpic 
 
Centrul de Informare Sportivă (SIC) 
• Respectați marcajele de pe pardoseală pentru a 

păstra distanțarea fizică. 
• Birourile vor fi prevăzute cu panouri transparente. 
• Este posibil ca anumite servicii, precum 

programările pentru antrenamente, să fie 
disponibile numai online sau la bazele de 
competiție. 

• Nu este recomandată imprimarea (print pe hârtie) 
documentelor. Dacă aveți neapărată nevoie de 
documente pe hârtie, evitați utilizarea lor în 
comun cu ceilalți. 

La Sală (Gym) 
• Dezinfectați-vă echipamentul înainte și după 

utilizare. 
• Sportivii trebuie să poarte masca de protecție pe 

durata antrenamentului fitness în Satul Olimpic și 
Paralimpic 

 
Înaintea Competiției 
 
Activitățile specifice sporturilor, precum tragerea 
la sorți, inspecția echipamentului sau cântarul 
• Activitățile vor fi organizate online sau în aer liber, 

acolo unde este posibil. 
• Dacă nici o astfel de soluție nu este posibilă, 

aceste astfel de întâlniri se vor organiza în spații 
închise, cu număr limitat de participanți, astfel 
încât să poată fi asigurată distanțarea fizică și o 
ventilație corespunzătoare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații Suplimentare 

CONTRA-MĂSURI PENTRU SPORT 

Zonele de Pregătire ale Sportivilor 
 
Biroul de Informații Sportive (SIC) 
• Marcajele pe podele facilitează distanțarea fizică. 
• Birourile vor fi prevăzute cu panouri acrilice 

transparente de separare. 
• Anumite servicii, precum programarea 

antrenamentelor, pot fi disponibile numai online 
sau la bazele de competiție. 

• Evitați să imprimați (să printați pe hârtie) 
documente. Dacă totuși doriți aceste documente 
pe hârtie, evitați utilizarea lor în comun cu ceilalți. 

 
Zonele de Fizioterapie (Physio) 
• Dezinfectați-vă echipamentul înainte și după 

utilizare. 
• Fizioterapeuții trebuie să-și dezinfecteze mâinile 

înainte și după contactul cu fiecare sportiv. 
 
Gheața și Băile de Gheață 
• Dezinfectați-vă mâinile înainte să atingeți gheața. 
• La băile de gheață păstrați distanța față de ceilalți 

și folosiți baia individual sau în grupuri mici și nu 
stați față în față cu alți colegi. 

Prosoapele 
• Prosoapele nu trebuie folosite în comun și trebuie 

puse în recipientul de colectare după utilizare. 
 

La vestiare 
• Distanța fizică trebuie păstrată la dușuri și la 

schimbarea hainelor, ceea ce poate presupune 
un timp de așteptare pentru a evita aglomerația. 

• Utilizați pe cât posibil vestiarele din Satul Olimpic, 
și nu pe cele de la Bazele de Competiție. 

 
Zonele de Încălzire și Așteptare 
• Sportivii pot scoate masca de protecție pe durata 

exercițiilor de încălzire. 
• Se va face excepție de la regula păstrării celor 2m 

distanță între sportivi pe durata încălzirii, dacă  
apropierea este necesară pentru îndeplinirea 
rolului sportivilor sau oficialilor respectivi. 

 
Saloanele pentru Sportivi și Oficiali (Lounges) 
• Accesul va fi limitat strict la cei cu acest privilegiu. 
• Dacă distanța fizică nu poate fi păstrată la 

îndeplinirea rolurilor celor prezenți, mesele vor fi 
acoperite cu panouri acrilice transparente. 

 
• Punctele de servire a alimentelor vor fi protejate 

cu separatoare pentru a reduce riscul expunerii. 
• Alimentele și băuturile vor fi servite de personal, 

acolo unde este posibil, sau vor fi disponibile 
ustensile specifice și mănuși de unică folosință. 

• Accesoriile cu folosință comună, precum 
dozatoarele de băuturi, vor fi dezinfectate 
frecvent. 

 
Serviciile de Reparații 
• Tehnicienii vor dezinfecta echipamentele înaintea 

returnării lor către sportivi. 
 
Pe Durata Competițiilor 
 
Personalul Operațional de pe sau de la Teren 
• Dacă nu este posibilă păstrarea distanței fizice, 

vor fi implementate măsuri alternative, precum 
instalarea de panouri acrilice transparente. 

• Acestea se aplică personalului de pe sau din jurul 
terenului de joc (FoP), precum Oficiali Tehnici sau 
Oficiali de Echipament. 

• Se pot face excepții de la aceste reguli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații Suplimentare 

CONTRA-MĂSURI PENTRU SPORT 

Zonele pentru Sportiv la Arenele de Competiție 
• Purtați permanent masca de protecție. 
• Distanțarea fizică între sportivi pe băncile 

echipelor la terenuri nu va fi necesară. 
• Toți ceilalți trebuie să păstreze 2m distanță de 

sportivi. 
 
Prezentările la Competiții 
• Necesitatea purtării măștii de persoanele 

implicate în prezentările sportive precum crainici, 
prezentatori, etc, va fi analizată de la caz la caz. 

• Crainicii și reporterii trebuie să păstreze distanța 
de 2m de sportivi și să evite orice contact fizic cu 
aceștia. 

• Echipamentele precum căștile și microfoanele nu 
trebuie utilizate în comun și trebuie dezinfectate 
după utilizare. 

• Echipamentele de amplificare audio vor fi 
dezinfectate zilnic dacă vor trebui utilizate în 
comun. 

După Competiție 
 
Zonele Mixte și Conferințele de Presă 
 
RHB 
• Utilizarea microfoanelor macara (atașat pe un 

suport prelungitor) este obligatorie pentru a 
asigura păstrarea celor 2m distanță de sportivi. 

• Pardoselile zonelor mixte vor fi marcate pentru a 
facilita păstrarea distanței fizice: Poziția 
Sportivului – 2m – Poziția Reporterului. 

• Interview-urile cu sportivii trebuie sa dureze cel 
mult 90 secunde. 

 
Presa, Radiourile și Televiziunile 
• Toți reporterii trebuie să poarte mască. 
• Sportivii își pot scoate masca pentru interview. 

 
Conferințele de Presă 
• Conferințele de presă vor fi transmise în direct iar 

întrebările vor fi puse pe o platformă online 
dedicată. 

 
Suplimentar față de zonele mixte și sălile pentru 
conferințele de presă, vor fi permise interview-uri la 
IBC, studiourile RHB, în picioare, MPC și Plaza din 
Satul Olimpic și Paralimpic. Detalii suplimentare pot fi 
găsite în Regulamentul pentru Presă, Radio și TV. 
 
Ceremoniile de Victorie 
• Cele care implică oferirea medaliilor vor avea loc 

la Baza de Competiție. Sportivii și persoanele 
care oferă medaliile vor trebui să poarte mască 
de protecție. Alte informații specifice vor fi 
comunicate în timp util. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații Suplimentare 

CONTRA-MĂSURI LA BAZELE JO 

În afară de principiile Regulamentului, următoarele 
măsuri se vor aplica la operațiunile de la Bazele JO. 
Detaliile adaptărilor specifice se află în lucru la Tokyo 
2020 și CIO. Toate informațiile specifice suplimentare 
vor fi disponibile în incinta fiecărei Baze JO. 
 
Distanțarea Fizică 
 
Separarea Fluxurilor între Sportivi și Ceilalți 
• Fluxurile sportivilor vor fi organizate în așa fel 

încât să nu se întâlnească cu ceilalți, excepție 
făcând cazurile în care acest lucru nu poate fi 
evitat din motive operaționale, caz în care vor fi 
implementate măsuri suplimentare precum 
gestionarea intersectărilor. 

 
Asigurarea Distanței Fizice 
• Mențineți distanța standard din Regulament 

(minimum 2m) de sportivi și 1m de ceilalți. Acolo 
unde nu este posibil, (în ascensoare), capacitățile 
vor fi limitate, iar conversația va fi interzisă. 

• Personalul va fi instruit pentru gestionarea 
deplasărilor de persoane, inclusiv direcționarea 
acestora. 

Aceștia vor fi poziționați în zonele unde este 
previzibilă aglomerarea de persoane, inclusiv 
rândurile de așteptare, de exemplu în Zonele de 
Verificare a Persoanelor (PSA), cele de verificare 
a temperaturii corporale, zonele de concurs, 
toaletele, accesul către tribune și accesul în 
Bazele JO. Persoanele care intră și ies vor fi 
numărate, astfel încât să nu fie depășită limita 
admisă a capacității. 

• Vor fi instalate panouri de semnalizare și marcaje 
de distanțare în toate zonele necesare. 

• Vor fi instalate separatoare anti-expirație în 
zonele aglomerate, unde nu se poate păstra 
distanța fizică, ca măsură suplimentară (ex: 
standurile cu alimente și băuturi, zonele de check-
in, zonele de lucru, ghișeele etc.) 

 
Purtarea Măștii de Protecție 
• Masca de protecție trebuie purtată permanent în 

toate Bazele JO, mai puțin la antrenament, în 
competiție, sau pe durata interview-urilor. 

• Masca poate fi scoasă și la masă sau când vă 
hidratați, însă trebuie aplicată imediat ce vă este 
din nou posibil. 

Spălatul pe Mâini și Dezinfectarea 
 
Instalarea Distribuitoarelor de Dezinfectant de 
Mâini 
• Distribuitoarele de dezinfectant de mâini vor fi 

plasate în numeroase puncte din fiecare Bază JO, 
inclusiv la fiecare cale de acces, în cabinetele 
medicale, în cantine, toalete, zonele mixte, birourile 
de presă, camerele de lucru, birourile de informații 
sportive, punctele de distribuție a prosoapelor și a 
gheții, vestiarele, zonele de încălzire și sălile de 
fitness (gyms). 

• Aceste distribuitoare vor fi accesibile tuturor 
persoanelor, inclusiv celor cu diverse forme de 
handicap. 
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CONTRA-MĂSURI LA BAZELE JO 

Operațiunile de Dezinfectare 
• Clanțele ușilor, panourile glisante, balustradele, 

birourile, butoanele ascensoarelor, suprafețele 
meselor și alte zone expuse contactelor frecvente 
vor fi dezinfectate în mod regulat. 

• Trebuie sa vă dezinfectați obiectele și suprafețele 
cu care aveți contact frecvent, precum suprafața 
mesei după ce mâncați și echipamentul utilizat în 
comun cu alții (microfoane, echipament sportiv, 
paturi fizio etc.) înainte și după utilizare 

 
Semnalizarea și Anunțurile 
• Vor fi instalate sisteme dedicate de semnalizare 

vizuală clară și inteligibilă (inclusiv pictograme) în 
sprijinul respectării măsurilor anti-COVID-19 
(purtarea măștii, distanța fizică, igiena, 
dezinfecția, conduita în tribune etc.). Acestea vor 
include semnalizare accesibilă persoanelor cu 
afecțiuni de vedere. 

• Anunțurile se vor face de asemenea prin 
instalațiile audio și pe ecranele video. 

 
 
 
 

Verificarea temperaturii corporale la intrarea în 
Baza JO (*sub supraveghere) 
• Toate persoanele sunt verificate la intrarea in 

Baza JO 
• Primul punct de verificare este în fața fiecărei 

intrări, înainte de PSA sau VSA. Măsurarea se 
va face termografic sau cu un termometru non-
contact 
o Dacă temperatura este de 37.5C, sau mai 

mare, va fi măsurată din nou cu un 
termometru non-contact 

o Dacă rezultatul se confirmă veți fi condus în 
zona secundară de măsurare 

• În zona secundară de măsurare a temperaturii, 
după o scurtă pauză, vă va fi măsurată 
temperatura din nou, de maximum 2 ori, cu un 
termometru cu sau fără contact 
o Dacă temperatura rămâne la, sau 

depășește, 37.5C, nu vi se va permite 
intrarea în Baza JO. 

 
 

 
 
 
 
• Zonele de măsurare a temperaturii se pot afla în 

locuri diferite ale Bazelor JO. 
 
Spațiile de Izolare 
• Va exista un spațiu de izolare în fiecare Bază JO, 

plasată în apropierea cabinetului medical relevant 
• Dacă constatați că aveți o stare febrilă, alte 

simptome COVID-19 sau orice simptome de 
îmbolnăvire, veți fi izolat temporar în acest spațiu. 

Intrarea în Bazele JO: Operațiunile(*) în Zonele de Verificare a Persoanelor (PSA) și Zonele de Verificare 
Auto (VSA) – Procedura de Verificare a Temperaturii Corporale 
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CONTRA-MĂSURI LA BAZELE JO 

Distribuirea de Alimente și Băuturi 
 
Fiți foarte vigilenți pe durata meselor și când vă hidratați fiindcă atunci 
vă expuneți într-un grad înalt la riscul de infectare. Măsurile adiționale 
în punctele de alimentație din toate zonele JO vor include: 
• Măsuri de separare fizică (panouri și folii de plastic transparent etc.) 
• Distribuitoare de dezinfectant de mâini la toate intrările și recepțiile 
• Curățarea și dezinfectarea regulată a meselor 
• Semnalizare vizuală pentru regulile de purtare a măștii, spălarea 

mâinilor etc. 
• Dezinfectarea distribuitoarelor de apă și a echipamentelor 

alimentare 
• Marcaje la sol în zonele de așteptare la rând (la distanță de 

minimum 1m) 
• Ventilarea corespunzătoare a tuturor incintelor 
• Mănuși de protecție pentru personalul de serviciu 
• Săpun lichid la discreție (distribuitoare tip pompă) 
• Luați masa pe cât posibil în afara cantinelor pentru a evita 

aglomerația, contactele apropiate și spațiile închise. 
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MASA ÎN CANTINELE DIN SATUL OLIMPIC 
ȘI PARALIMPIC 

În afara principiilor Regulamentului, următoarele 
reguli se vor aplica în interiorul Cantinelor din Satul 
Olimpic și Paralimpic. Detalii suplimentare se află în 
lucru la Tokyo 2020, CIO și CIP și vor fi transmise în 
timp util către CNOuri. 
 
Evitați Aglomerația la Cantină 
• Meniurile vor fi disponibile în avans, prin aplicații 

pe smartphone 
• Nivelul de aglomerație al fiecărui etaj va fi 

comunicat regulat pe aplicația smartphone 
• Se va minimiza timpul la masă și se va părăsi 

cantina imediat după terminarea mesei 
• Micul dejun va fi oferit și la Casual Dining, Colțul 

Meniurilor Lumii în Cantina Principală, de la 06:00 
la 10:00 dimineața 

• Unitățile Fast-Food vor oferi un meniu extins 
• Sportivii și oficialii care nu sunt în competiție într-o 

anumită zi își vor ajusta orarul de masă în așa fel 
încât să evite perioadele aglomerate 

• Locurile în cantine vor fi limitate pentru a facilita 
distanțarea fizică. Exemplu: o masă de 6 
persoane va avea doar 4 locuri. 

La Punctele de Servire a Alimentelor și Băuturilor: 
 
• Vor fi instalate distribuitoare de dezinfectant de 

mâini în zonele principale, inclusiv intrări, ieșiri și  
în apropierea rândurilor de așteptare la servire. 
Semnalizarea și personalul vor reaminti tuturor 
să-și dezinfecteze mâinile 

• Marcajele la sol vor facilita păstrarea distanței 
fizice în rândurile de așteptare la servire 

• Personalul de servire va purta mănuși și măști și 
vor respecta distanța fizică 

• Vor fi instalate separatoare transparente în toate 
locurile unde distanța fizică este dificil de păstrat 

• Obiectele folosite în comun și suprafețele utilizate 
frecvent vor fi dezinfectate regulat 

• Va fi asigurată o ventilație corespunzătoare 
pentru a spori circulația aerului 

Cerințe pentru Sportivi și Oficiali: 
 
• Masca este obligatorie permanent, mai puțin pe 

durata mesei și când se hidratează 
• Dezinfectarea mâinilor este obligatorie la intrare și 

la ieșire, precum și înainte de a lua efectiv masa 
• Pe durata așteptării la rândul de servire, se va 

păstra distanța de 1m(*) de persoana din față, 
respectând marcajele de la sol 

• După masă se vor utiliza șervețelele sanitare  
puse la dispoziție pentru a curăța masa și zona 
unde ați șezut. Această măsură suplimentează 
curățenia obligatorie pe care o asigură personalul 
de serviciu. 

 
* distanța fizică față de sportivi este de 2m 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații Suplimentare 

APLICAȚIILE PENTRU SMARTPHONE (Telefonul Inteligent) 

Aplicațiile  
Fiecare vizitator al Japoniei trebuie să posede un 
smartphone și să instaleze pe el două aplicații: cea 
de monitorizare și raportare a stării de sănătate și 
cea de confirmare a Contactelor Apropiate 
(COCOA). Acestea vor folosi la intrarea în Japonia, 
la raportarea zilnică a stării de sănătate și la 
depistarea contactelor, în cazul în care v-ați aflat în 
apropierea unei persoane care a fost confirmată ca 
fiind infectată cu COVID-19. În continuare se află o 
prezentare generală a acestor aplicații. 
 

Aplicația de Raportare a Sănătății 
Această aplicație se află încă în lucru și va fi lansată 
de Guvernul Japoniei în luna iunie 2021. 
 
Pentru Tokyo 2020, această aplicație suportă și 
măsuri de prevenire a infectării individuale și a 
răspândirii în grupuri. 
 
Va trebui să instalați această aplicație înaintea 
călătoriei în Japonia și să încărcați zilnic informații 
precum cele cerute la intrarea în Japonia și după 
intrare. 

Pentru a utiliza această aplicație ca Participant la JO, 
după instalare va trebui să introduceți numărul 
cardului vostru OIAC (PIAC pt Paralimpici) și un cod 
de acces primit de la Sistemul de Suport al 
Controlului Infecțiilor (ICON) al Tokyo 2020. Mai 
multe informații la pagina 56. 
 

Funcțiuni 
 
Raportarea Zilnică a Stării de Sănătate 

Va trebui să vă introduceți zilnic temperatura 
corporală (pe care o luați cu un termometru) și orice 
alte simptome COVID-19 (dacă e cazul) constatate 
după intrarea în Japonia. Aceste informații vor fi 
transferate la Tokyo 2020 ICON sub supraveghere 
strictă, monitorizate de fiecare CLO și de Zona 
Funcțională responsabilă a Tokyo 2020, cu scopul 
de a preveni răspândirea COVID-19. 
 

Funcțiuni de Imigrare 
Aplicația dispune și de funcțiuni similare cu 
Chestionarul Web de la momentul intrării în Japonia. 
 

Limbile Disponibile 
Engleză, Japoneză, Franceză, Spaniolă, Coreeană 

Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor 
Aceasta va fi elaborată în concordanță cu Legea 
Protecției Informațiilor Personale din Japonia, 
luându-se în considerare dreptul fiecărei persoane 
la confidențialitate și intimitate. 
 

Link-uri de Descărcare 
Aplicația va fi lansată de Guvernul Japoniei în luna 
iunie 2021. 
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APLICAȚIILE PENTRU SMARTPHONE (Telefonul Inteligent) 

Aplicația de Confirmare a Contactelor (COCOA) 
 
Prezentare Generală 

Această aplicație vă transmite notificări privind 
eventuale contacte cu persoane infectate cu 
COVID-19, protejându-vă totodată anonimitatea. 
Aplicația COCOA a fost lansată în luna iunie 2020. 
Folosește funcțiunea Bluetooth și cadrul Notificărilor 
la Expunere dezvoltat de Google și Apple și adoptat 
de mai multe țări pentru scopuri similare. 
 
Nu vi se cere să vă introduceți numele, numărul de 
telefon, adresă email sau alte informații care vă pot 
identifica. Informațiile de Contact Apropiat cu alte 
smartphone-uri sunt încriptate și înregistrate doar în 
telefonul dumneavoastră, care le șterge automat 
după 14 zile. Aceste înregistrări de contacte și 
informațiile personale nu vor putea fi folosite de 
agenții administrative sau alte părți terțe. 
 
Aplicația COCOA trebuie activată la sosirea în 
Japonia. 
 
Informații Suplimentare COCOA (în limba Engleză) 

Limbi Disponibile 
Pentru moment, limbile disponibile în care puteți 
utiliza aplicația COCOA sunt: Japoneza, Engleza și 
Chineza. Limbile care vor fi introduse suplimentar 
pentru JO vor fi anunțate în timp util. 
 

Link-uri de Descărcare 
 

COCOA pe App Store (pt. iOS) 
 
COCOA pe Play Store (pt. Android) 
 
Politica de Confidențialitate 
 
Termeni și Condiții de Utilizare 

Stocarea Coordonatelor de Localizare GPS 
În cazul în care este depistată o infecție, funcțiunea 
GPS de pe smartphone-ul dumneavoastră (Android 
sau iOS) va fi utilizată pentru a salva informațiile 
dumneavoastră de localizare, care for folosi la 
procesul de identificare a contactelor de către 
autoritățile japoneze de sănătate. La momentul 
intrării în Japonia trebuie să activați funcțiunea GPS 
pe telefonul dumneavoastră, corespunzător 
procedurii de imigrare a Guvernului Japoniei. 
Această funcțiune a telefonului va utiliza doar în 
foarte mică măsură bateria și memoria telefonului 
pentru a stoca coordonatele de localizare GPS. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații Suplimentare 

SISTEMUL TOKYO 2020 DE SUPORT AL 
CONTROLULUI INFECȚIILOR (ICON) 

Prezentare Generală 
 

Sistemul ICON al Tokyo 2020 a fost introdus ca 
o măsură de combatere a COVID-19 și a fost 
programat a fi lansat în luna iunie 2021. 
 
CLOul fiecărui CNO va putea încărca în acest 
sistem toate documentele necesare intrării în 
Japonia, ca de exemplu Planurile de Activitate 
ale membrilor delegației. Va fi utilizat totodată și 
la verificarea rapoartelor zilnice de sănătate și 
raportarea rezultatelor pozitive ale testelor 
COVID-19. CLOul vostru va fi instruit și va avea 
sprijin pentru folosirea acestui sistem începând 
din luna mai 2021. 

Codul de Acces al Aplicației pt. Raportarea Stării de Sănătate 
 
Pentru a primi acest cod, accesați pagina de generare a acestor 
coduri în Sistemul ICON și urmați instrucțiunile. Va trebui să 
introduceți aceleași detalii de identificare ca cele din aplicația 
pentru cardul de acreditare (numărul de pașaport / permis de 
conducere / numărul de card / cardul de reședință) și să fiți de 
acord cu termenii și condițiile de utilizare a Sistemului ICON 
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APLICAȚIILE PENTRU SMARTPHONE (Telefonul Inteligent) 
Întrebări Frecvente și Răspunsurile la Acestea 

Întrebarea 1: 
Ce se întâmplă dacă nu am un Smartphone? 

Răspunsul 1: 
Tuturor vizitatorilor Japoniei li se cere să utilizeze un 
Smartphone. În cazul excepțional în care cineva 
ajunge fără un astfel de dispozitiv, vor fi găsite soluții 
alternative. Toți sportivii vor primi un Smartphone 
Samsung la sosirea în Satul Olimpic și Paralimpic. 
 

Întrebarea 2: 
Utilizez deja o aplicație de monitorizare a 
contactelor în țara mea. Mai este nevoie să 
instalez COCOA? Și dacă DA, cum o schimb cu 
COCOA? 

Răspunsul 2: 
DA, Guvernul Japoniei vă cere să instalați COCOA. 
Dacă aveți deja instalată o aplicație similară care 
utilizează protocolul de Notificare a Expunerii (EN) al 
Apple și Google, va trebui să o dezactivați pentru ca 
COCOA să funcționeze corespunzător. 

Întrebarea 3: 
Cum procedez dacă sunt notificat de aplicație că 
am fost în contact cu o persoană infectată? 

Răspunsul 3: 
Anunțați-vă imediat CLOul. Acesta vă va da toate 
instrucțiunile necesare. 
 

Întrebarea 4: 
Când încep raportarea stării mele de sănătate 
prin aplicația de pe telefon? 

Răspunsul 4: 
Imediat după intrarea în Japonia. 
 

Întrebarea 5: 
Când încep raportarea stării de sănătate, dacă 
ajung în Japonia înainte ca aplicația să fie 
lansată? Mai este necesară dacă sunt deja în 
Japonia de mai mult de 14 zile? 

Răspunsul 5: 
Pentru acest răspuns vedeți secțiunea La Jocuri – 
Rezidenții în Japonia de la pagina 24. 

Întrebarea 6: 
Cum procedez dacă nu pot descărca aplicația 
respectivă? 

Răspunsul 6: 
Pentru țările în care aplicația nu poate fi descărcată, 
Tokyo 2020 va transmite instrucțiuni separate de 
descărcare și instalare. 
 

Întrebarea 7: 
Pot instala/transfera aplicațiile pe un telefon 
secundar japonez? De exemplu cu SIM preplătit, 
sau telefon primit de sportivi? Cum? 

Răspunsul 7: 
DA, se poate. Puteți transfera datele prin scanarea 
codului QR de pe telefonul inițial cu telefonul 
secundar. 
 

Întrebarea 8: 
Persoanele cu handicap pot folosi aceste 
aplicații? 

Răspunsul 8: 
DA. Ambele vor putea fi folosite prin intermediul 
funcțiunii Comandă Verbală de pe sistemele de 
operare iPhone și Android. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații Suplimentare 

VACCINURILE 

Vaccinurile reprezintă una din soluțiile existente 
la dispoziție. CIO și CIP continuă să susțină 
prioritățile imunizărilor naționale ale diferitelor 
guverne. 
 
Atunci când vaccinurile sunt disponibile 
publicului larg, CIO recomandă Echipelor 
Olimpice și Paralimpice, ca și celorlalte grupuri 
participante la JO să se vaccineze. În acest 
sens, CIO și CIP colaborează cu CNOurile 
pentru a încuraja și sprijini sportivii, oficialii și pe 
ceilalți participanți să se vaccineze în țările lor, 
conform normelor lor naționale de imunizare, 
înainte de a călători în Japonia. Acest lucru 
contribuie la securitatea JO și la cea a 
cetățenilor japonezi. 
 
Multe guverne naționale au luat deja măsuri 
pozitive în acest sens și își sprijină CNOurile în 
procesul de vaccinare a participanților lor la JO. 

IMPORTANT !!! 
 

Tuturor participanților la JO li se recomandă să se 
vaccineze, în măsura în care au această posibilitate 
conform normelor naționale de imunizare din țările lor. 
 
Cu toate acestea, vaccinarea nu este obligatorie 
pentru a participa la JO. 
 
Vă rugăm să rețineți faptul că toate regulile 
specificate în prezentul Regulament vor trebui 
respectate de toți participanții la JO și acestea vi 
se vor aplica tuturor cu strictețe indiferent dacă 
sunteți vaccinat anti-COVID-19 sau nu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații Suplimentare 

CONFORMITATE ȘI CONSECINȚE 

Normele prezentului Regulament au fost stabilite pe 
baza celor mai recente dovezi științifice, avize ale 
experților și experiențe de la alte evenimente 
internaționale. Vă atragem atenția asupra faptului că 
riscurile și impactul participării la JO nu pot fi 
eliminate în totalitate și că prin participarea la JO vă 
asumați personal aceste riscuri și impacturi. Avem 
convingerea că măsurile impuse sunt suficiente 
pentru a minimiza riscurile și impacturile sus-
menționate și contăm pe seriozitatea dumneavoastră 
în a le respecta. 
 
Ca parte a procesului de acreditare și a 
documentelor necesare pentru JO, organizația 
dumneavoastră vă va supune atenției informațiile 
legate de aceste măsuri și, în particular, faptul că 
asumarea conformității cu prezentul Regulament 
este necesară pentru acordarea și menținerea 
acreditării. În anumite cazuri, aceste măsuri pot 
necesita procesarea datelor voastre personale, 
inclusiv cele legate de sănătate. 

Așadar, vă rugăm să citiți cu atenție și să vă însușiți 
conținutul prezentului Regulament (inclusiv 
actualizările acestuia) și să-l respectați întocmai, la 
fel ca și celelalte instrucțiuni care mai pot fi elaborate 
de autoritățile japoneze, CIO, CIP, Tokyo 2020 și/sau 
organizația voastră. Această conformitate este 
crucială pentru a ne atinge cu succes obiectivele: a 
proteja sănătatea tuturor participanților la JO și a 
asigura securitatea desfășurării JO. 
 

Non-Conformitatea cu Regulamentul 
 
Nerespectarea normelor prezentului Regulament vă 
poate expune la consecințe cu impact direct asupra 
participării voastre la JO, a accesului la Bazele JO și, 
în anumite cazuri, a participării la competiții. 
 
Anumite cazuri de nerespectare a Regulamentului, 
precum refuzul intenționat de a efectua un test 
COVID-19, pot atrage asupra voastră consecințe 
disciplinare severe, precum retragerea acreditării și a 
dreptului de participare la JO. 
 
Vă rugăm să conștientizați faptul că o serie de norme 
ale prezentului Regulament, precum cele legate de 
intrarea pe teritoriul Japoniei și apoi plecarea, se află 
sub jurisdicția autorităților japoneze. Nerespectarea 
acestor norme vă poate expune unor consecințe 
precum 14 zile de carantină obligatorie, sau 
revocarea dreptului de ședere în Japonia. 



 
 
 
 
 
 
 
 


