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MAI PUTERNICI
ÎMPREUNĂ
Această versiune actualizată a Regulamentului
este publicată cu mai puțin de 2 luni până la JO
Beijing 2022 și 3 luni până la JP Beijing 2022. Ne
aflăm deja în plin sezon al sporturilor de iarnă în
China, bazele de competiție sunt gata, iar
competițiile-test se află în desfășurare. Emoțiile
încep să apară, iar fanii se abia așteaptă să vadă
ce e mai bun în sporturile de iarnă.
Comitetul Internațional Olimpic (CIO), Comitetul
Internațional Paralimpic (CIP), Comitetului de
Organizare al JO Beijing 2022 (Beijing 2022) și
autoritățile relevante ale Guvernului Chinei
colaborează cu experți, organizații de sănătate și
alți organizatorilor de evenimente sportive de
anvergură pentru a finaliza și implementa măsurile
Anti-COVID-19 care vor asigura siguranța și
succesul JO.
În calitate de sportivi și oficiali vă veți afla în prima
linie a atenției publicului mondial și suntem
convinși că veți fi adevărate exemple de urmat.

Pentru a proteja sănătatea participanților și a
cetățenilor chinezi este important să citiți, să
înțelegeți și să respectați acest Regulament
împreună cu toate celelalte politici, și proceduri
detaliate pe care le primiți de la CNOul vostru.

Emma Terho

Știm că ați dovedit o perseverență excepțională, în
special de la începutul anului 2020, pentru a
ajunge în această poziție. Acum este momentul să
străluciți pe marea scenă a sportului internațional.
Prietenii, familia și suporterii din toată lumea vă vor
privi cu încredere și aveți acum ocazia de a inspira
milioane de oameni de pe tot globul să înceapă să
practice sporturi de iarnă.

Președinte – Consiliul Sportivilor CIP

Aceste Jocuri vor fi diferite de celelalte ediții, însă
menirea lor va fi mult mai importantă, având în
vedere provocările contextului. Prin respectarea
Regulamentului și aderarea la valorile excelenței,
respectului și prieteniei, putem face din Beijing
2022 o ediție memorabilă și de succes, fiindcă
suntem Mai Puternici Împreună.
Vă mulțumim și să ne vedem cu bine la JO!

Președinte – Comisia Sportivilor CIO
Jitske Visser

Yang Yang
Președinte – Comisia Sportivilor Beijing 2022

Aceste reguli pot fi modificate. Prezentul Regulament este elaborat
prin colaborarea CIO, CIP și Beijing 2022, pe baza cerințelor actuale
din China și pe anticiparea situațiilor la momentul JO. Este posibil ca
regulile să fie modificate în viitor, în colaborare cu autoritățile Chineze,
pentru a asigura conformitatea cu orice evoluție a condițiilor și
regulamentelor.

CÂND INTRĂ ÎN VIGOARE
REGULAMENTUL?
Toate Principiile și Măsurile din Regulament sunt în vigoare în toate Perioadele, cu excepțiile specificate mai jos
Prezent
Până la 3 ianuarie 2022

Perioada Pre-JO *
4-22 ianuarie 2022

Perioada JO
23 ianuarie – 23 februarie 2022

Perioada Post-JO
După 16 martie 2022

Vizele: La nevoie, Beijing 2022 va
transmite scrisoarea de invitație și
formularul de viză.

Zborurile: Participanții la JO vor înainta solicitările de zboruri (cu
datele de tur și retur) către Beiing 2022 cu cel puțin 15 zile
lucrătoare înaintea zborului. Beijing 2022 va transmite opțiunile de
zbor cu cel mult 7 zile de la primirea solicitării transmise la timp.

Regulamentul:
Toate principiile Regulamentului și
măsurile specifice fiecărui stagiu vor fi în
vigoare

Se vor aplica aceleași principii ca cele
pentru Perioada Pre-JO

Testele înaintea plecării: Testul PCR
(nazofaringian) este necesar cu cel mult 72
ore înaintea plecării. Teste adiționale și
documentația aferentă vor fi necesare
pentru cei care au contractat COVID-19.
Sistemul Circuit Închis: Circuitul închis
va funcționa pentru participanții vaccinați
complet timp de 21zile de la sosire și va fi
legat cu cazarea, transportul și bazele de
competiție care pot fi vizitate anterior cu
acordul prealabil al Beijing 2022. Nu se vor
afla toți participanții în același Circuit
Închis. Interacțiunea cu cei din alte Circuite
va fi gestionată cu atenție. Circulația liberă
va fi permisă după 21 zile, cu condiția
menținerii integrității circuitului închis.

Planul Operațional: Participanții la JO vor transmite către Beijing
2022 planul operațional care acoperă toate nevoile acestora,
inclusiv acces la Baze și necesarul de transport, cu cel puțin 15
zile înaintea sosirii în China.
Sistemul Circuit Închis: Participanții la JO vor putea vizita
Bazele din interiorul Circuitului Închis pentru a-și îndeplini planul
operațional. Veți putea să vizitați mai multe baza sportive pe zi și
să lucrați în interiorul celor unde se află și alți participanți la JO.

Perioada JP
24 februarie – 16 martie 2022

Cazarea: În această perioadă vor fi puse la dispoziție Hotelurile
Oficiale JO, cu servicii complete de alimentație, pentru
Participanți, la cerere. În majoritatea cazurilor. Aceste Hoteluri
Oficiale vor fi aceleași cu cele din perioada JO.

Regulamentul:
Toate principiile Regulamentului rămân
în vigoare la fel ca pe Perioada JO

Transportul: Va fi disponibil pe baza necesităților din planul
operațional. Taxiurile JO vor fi disponibile la cerere și pot fi
desemnate pe perioade mai lungi, la fel ca autocarele și
microbuzele.
Alimentația: Aceste opțiuni vor fi disponibile la toate Bazele,
diferențiate în funcție de nivelurile Bazelor.

Ieșirea/Reintrarea în China:
Participanții la JO nu sunt obligați să
părăsească China după JO și să reintre
pentru JP, însă o pot face. Aceia care
doresc să iasă din China și apoi să
reintre trebuie să re-efectueze toate
demersurile de testare și intrare.

* Informațiile suplimentare și detaliate ale operațiunilor din această perioadă se vor găsi în ”Politica Circuitului Închis 4 -22 Ianuarie” transmise CNOului vostru

PRINCIPII
LE

VACCINAREA
Vaccinurile sunt menite să reducă infectarea cu
virusul COVID-19 și transmiterea acestuia.
Totodată, are un rol vital în asigurarea securității
la efectuarea activităților JO. Va fi obligatoriu să
fiți vaccinați complet cu cel puțin 14 zile înaintea
plecării spre China, pentru a vi se permite accesul
în Circuitul Închis (vezi paginile 9-10) fără
carantină.
Participanții sunt considerați vaccinați complet în
concordanță cu cerințele specifice din țările lor de
reședință (una, două sau trei doze de vaccin, în
funcție de cerințe, tipul vaccinului și istoria
medicală personală) sau dacă nu sunt eligibili
pentru vaccinare completă conform țărilor lor de
reședință, din cauza infectării anterioare dovedite.
Deși încurajăm efectuarea unei doze suplimentare
de vaccin, acest lucru este relativ la cerințele din
țara voastră de reședință.
Orice persoană care nu este vaccinată complet va
fi nevoită să efectueze 21 zile de carantină la
sosirea în Beijing.

Derogările de la carantină pot fi acordate
sportivilor și oficialilor, de la caz la caz, pe
baza unor motive medicale.

* Dacă vă aflați în vreuna din aceste condiții veți
fi exceptat de la administrarea următoarelor
doze de vaccin.

Criteriile detaliate pentru o derogare medicală au
fost stabilite de către o comisie de experți medicali
desemnată de Beijing 2020 și de. Aceste criterii
includ:
•
•
•
•
•
•
•

Reacții alergice severe sau Anafilaxie la unul
din componentele vaccinului COVID-19*
Miocardită sau Pericardită în urma
administrării unui vaccin COVID-19 de tip
mRNA*
Reacții adverse serioase la imunizare (ex.
necesitatea spitalizării)*
Tromboză cu simptome de Trombocitopenie
în urma administrării vaccinului COVID-19*
Femei însărcinate care vin din țări în care
vaccinarea nu este permisă pe durata sarcinii
și/sau post-partum.
Folosirea agenților imunosupresivi
Vaccinarea nu este disponibilă pentru grupul
vârstei dumneavoastră în țara de reședință

Comisia Medicală de Experți (MEP)
•

•
•
•

Este compusă din 20 membri din Centrul
Chinez de Control al Afecțiunilor (CDC),
CDC Beijing și 5 experți internaționali
reprezentând CIO, CIP și federațiile
internaționale de sporturi de iarnă
Aceasta va examina derogările de la
vaccinare anterioare călătoriei voastre
Va elabora protocoalele pentru
interpretarea rezultatelor testelor de
verificare
Poate fi desemnată să analizeze cazurile
complexe, inclusiv gestionarea contactelor
apropiate

VACCINAREA

Dacă sunteți exceptat de la vaccinare
conform criteriilor de la pagina 7,
consultați-vă CLOul.
Va trebui să prezentați Comisiei MEP
documentele medicale oficiale de la autoritatea
medicală și/sau medicul vostru din țara de
reședință, prin intermediul Medicului Șef al
CNOului. Comisia MEP vă va examina cazul și vă
va anunța decizia sa în termen de 7 zile. Cei
eligibili pentru derogare vor putea intra în Circuitul
Închis la fel ca cei vaccinați.
CIO și CIP conlucrează cu CNOurile pentru a
încuraja și ajuta participanții la JO în teritoriile lor
să se vaccineze acasă înainte de a pleca spre
China, conform ghidurilor lor naționale de
imunizare. Majoritatea guvernelor au făcut pași
importanți în acest sens.
CIO continuă să susțină accesul CNOurilor la
dozele de vaccin pentru sportivi. Pentru detalii,
CNOurile vor contacta Dept CIO pt Relații cu
CNOurile.

CIRCUITUL ÎNCHIS
Un sistem special a fost elaborat pentru siguranța
sănătății participanților și a cetățenilor chinezi.
Implementarea acestuia va reduce interacțiunile
fizice inutile, permițând totodată efectuarea
activităților zilnice esențiale rolului vostru la JO.

Circuitul Închis vi se va aplica pe întreaga durată a
șederii voastre în China.
Dacă nu sunteți vaccinat complet va trebui să
efectuați 21 zile carantină strictă înaintea intrării în
sistemul Circuitului Închis.

Sistemul Circuitului Închis vă va permite intrarea în
China fără carantina obligatorie de 21 zile, cu
condiția să fiți complet vaccinați.
În interiorul Circuitului Închis toți participanții la JO
care călătoresc spre Beijing (și personalul local sub
contract cu alți participanți la JO) vor fi monitorizați
și testați zilnic. Totodată, li se va permite
deplasarea numai între destinațiile permise
(inclusiv bazele JO, locurile de cazare, etc)* și cu
vehiculele dedicate. Aceasta va asigura
respectarea cu strictețe a măsurilor anti-COVID-19
și va preveni contactul cu publicul și cu oricine
altcineva din afara Circuitului.

* Lista destinațiilor permise din interiorul
Circuitului Închis a fost transmisă CNOului
vostru și va fi actualizată corespunzîtor
necesităților pe întreaga durată dinaintea
JO.

Principles
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LA
ATTJOCURI
HEGAMES

CIRCUITUL
CLOSEDLOÎNCHIS
OP
Circuitul
Închis
vi se
va
The closed
loop
applies
aplica în toate cele 3 zone
to all three zones: Beijing,
ale JO: Beijing, Zhangijakou
Zhangjiakou
și
Yanqing and Yanqing

Training
Bazele
de
venues
Antrenament

ENTERiNGCHiNÎN
A CHINA
INTRAREA

Competition
Bazele de
venues
Competiție

ViNGCHINA
CHiNA
PLECAREALEA
DIN

Fully vaccinated
Vaccinat
Complet

Dedicated
Games
Vehicule dedicate
transport

Dedicated Games
Vehicule
dedicate
transport

All Games
participants
Toți
Participanții
la JO will
se
be able
to move
between
vor
putea
deplasa
între
Olympic/
Paralympic
venues
within
the closed
bazele JO
în interiorul
Satele
Olimpice
și
Villages
and
Beijing
Închis
cu ajutorul
loop using
dedicated
Hotelurile Oficiale Circuitului
2022Beijing
contracted
dedicate JO
2022hotels vehiculelor
Games transport

Opening
and Closing
Ceremoniile
de
Ceremonies
Deschidere și

Ne-Vaccinat
Complet
Not fully vaccinated
Dedicated Games transport

Vehicule dedicate

Dedicated
Vehicule
dedicate
Games transport
quarantine
2121-day
zile Carantină

Non-competition
Celelalte
zone JO și
venues and
other
destinații
permise
permitted destinations

Victory de
Ceremoniile
Ceremonies
Medalie

Închidere
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C
OVID-19 LIA
ISON
OFIȚERII
COVID-19
(CLO)
OFFICERS
Fiecărei organizații participante la JO is se va cere
să nominalizeze un Ofițer COVID-19 (CLO).
Ca parte
a roluluitaking
său lapart
JO,in CLOul
va avea
Every
organisation
the Games
has
următoarele
atribuții:
nominated their COVID-19 Liaison Officers (CLOs).
As
their
role,
CLO: conținutul acestui
• part
Văofva
ajuta
săyour
înțelegeți
Regulament și importanța respectării lui, a
importanței
deinamaking
ne conforma
a understand
• Will
support you
sure thatșiyou
consecințelor
nerespectării
acestuia,
inclusiv
the contents of this Playbook, the importance
de natură
ofcele
complying
withlegală
the rules and the potential
• consequences
Va fi în contact
permanent
cu voi prin
(including
legal consequences)
of
intermediul CNOului vostru
non-compliance
• Vă va ajuta să vă completați documentația
necesară înaintea plecării spre China
•

Will be in contact with you regularly using your

Puneți-i
pe care le credeți
NOC/toate
NPC’sîntrebările
standard communication
channels
necesare.

•CLOul
Will vostru
help youvacomplete
all necessary
documentation
primi toate
instrucțiunile
operaționale
începând din luna noiembrie
before you necesare
travel to China

2021.
Ask themVor
if you
have
any questions
or concerns.
avea
disponibil
un portal
dedicat cu

informații și materiale necesare. Informații
A dedicated
online portal
available to
CLOs
suplimentare
vor fiispublicate
în all
timp
util.
to access the latest available information and briefing
materials to successfully carry out their role. Further
information will be published in the lead up to the Games.
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TESTEAZĂ,
TEST,TRACE
MONITORIZEAZĂ
A
NDiSOLATE
ȘI IZOLEAZĂ
To stop the spread of COVID-19, it’s vital to break the
Pentru a opri răspândirea COVID-19 este vitală
chain of human-to-human transmission. That’s why it’s
întreruperea lanțului de transmitere a acestuia de
important
to have
identify
who has
la o persoană
la strict
alta. protocols
De aceeatoeste
importantă
the
COVID-19
virus
as
early
as
possible
through
testing;
implementarea unui protocol strict de identificare
to
to whom the
virus might
have
been
dinunderstand
timp a persoanelor
infectate,
prin
testare.
passed
through
tracing;
and to use isolation
and
Totodată,
estecontact
importantă
identificarea
celor care
s-au
aflat
în
contact
cu
aceștia,
precum
și
izolarea
quarantine to stop the virus from spreading further.
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#1

#2

#3

#4

Ensure that you are fully
Asigurați-vă că sunteți
vaccinated
at least 14cu
days
vaccinați complet
before
your14
departure
for
cel puțin
zile
China
(see
definition
on
înaintea plecării spre
page
7) (vezi definiția de
China

Download the ‘M y 2022’
Descărcați aplicația
application
start to
”My 2022”and
și începeți
monitor
and tracksănătății
your
monitorizarea
health
daily
for
14
days
cu 14 zile înaintea
before
departure
plecăriyour
spre
China
for China

Get
tested and
provide
Testați-vă
și prezentați
proof
of
negative
results
dovada rezultatului
before
your
departure for
negativ
înaintea
China.
You
will China.
be tested
plecării
spre
Veți fiupon
testați
dinatnou
la
again
arrival
Beijing
sosireaInternational
pe Aeroportul
Capital
Internațional
Airport
in ChinaBeijing

Have
screening
Veți daily
fi testat
zilnic
tests
for
COVID-19
pentru COVID-19 pe
during
the Games
perioada
JO

la pag. 7)

acestora pentru a împiedica răspândirea virusului.

Capital din China

#5
Get
a test if you
experience
Testați-vă
dacă
aveți
any
symptoms
or
simptome sau laare told
to
by the Chinese
health
cererea
autorităților
chineze de
sănătate
authorities
(e.g.
if you
(ex.identified
dacă ațiasfost
are
a close
identificat
că ați
avut
contact). If your
test
is
contact
apropiat
cu
positive, you will need o
persoană infectată).
to isolate

Dacă rezultatul acestui
test va fi pozitiv, va
trebui să vă izolați.

Close contacts
are those sunt
who have
Contactele
Apropiate
aceleprolonged
persoane care
contact
(for
15
minutes
or
more)
withmai
a person
s-au aflat (pentru 15 minute sau
mult)who
pe o
has ade
conﬁrmed
COVID-19
test,
within onecare
rază
1 metrupositive
în apropierea
unei
persoane
ametre,
fost depistată
pozitiva la
unmask
test (KN95,
COVID-19,
without wearing
face
N95, fără a
fiFFP2,
purtatormasca
de
protecție
(KN95,
N95,
FFP2
equivalent standard of protection recognised
sau
un
standard
echivalent)
in your country/ region of residence)
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LIMITAȚI
M
iN
iM
iS
E
INTERACȚIUNILE
PHYSiCAL
FIZICE
iN
TERACTiON
COVID-19
is se
mainly
transmitted
through prin
smallmicroliquid
COVID-19
transmite
în principal
particles
in our
breath
exhaled by
coughing,
sneezing,
particulele
lichide
eliminate
prin
respirație,
tuse,
strănut,
ca
și
în
timpul
vorbirii,
strigătelor
sau
talking, shouting or singing. These particles range from
cântatului.
Aceste
particule
variază
ca mărime
de
larger
respiratory
droplets
to smaller
aerosols.
A person
la
stropii
din
respirație
până
la
aerosoli.
O
can be infected when aerosols or droplets containing
persoană
poateorinfecta
dacă inhalează
acești
the
virus arese
inhaled
come directly
into contact
with
aerosoli sau stropi care conțin virusul sau dacă
the eyes, nose, or mouth.

aceștia intră în contact cu ochii, nasul sau gura.

#1

#2

#3

Păstrați
la minim
Keep
physical
interactions
interacțiunile fizice cu
with others to a minimum,
ceilalți cu 14 zile
starting 14 days before you
înaintea plecări spre
travel
Chinato China

Evitațiphysical
contactul
fizic,
Avoid
contact,
inclusiv îmbrățișările și
including hugs and
strângerile de mână
handshakes

Păstrați
de 2
Keep
two distanța
metres’ distance
metri de sportivi și cel
from athletes and at least one
puțin 1 metru de ceilalți,
metre from others, including
inclusiv în spațiile
in
operational spaces
operaționale

#4

#5

#6

Riscurile
COVID-19
în spații
The
risks ofinfectării
catching cu
COVID-19
growcresc
in crowded,
poorlyaglomerate
și
insuficient
ventilate,
precum
și
aired spaces and when we spend time in proximity în
to
proximitatea
persoanelor
infectate. That’s
De aceea
este
those
who are infected
with COVID-19.
why it’s
important să fiți vaccinați, să minimizați
important to be vaccinated, minimise physical interaction,
interacțiunile fizice, să purtați mască, să evitați
wear a mask and avoid spaces that are enclosed, crowded
spațiile aglomerate și să păstrați distanța fizică față
or
close contact.
deinvolve
ceilalți.
Evitațienclosed
pe cât posibil
Avoid
spaces and
spațiile închise și
crowds where possible
aglomerate

Folosiți vehiculele

Use dedicated Games
dedicate. Pentru
transport. For certain
anumite deplasări vor
journeys,
dedicated
fi rezervate
secțiuni
sections
of
High Speed
dedicate înthe
transportul
Rail
will pentru
be reserved
for
public
cei din
those
in
the
closed
loop
Circuitul Închis

Efectuați numai

Only carry out the activities
activitățile relevante
relevant for your role at the
pentru rolul vostru la
Games,
at placesdin
on listă
the list
JO, în locurile
of
permitted
destinations
și la destinațiile

permise
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T
H
iN
K
IGIENA
HYGiENE
If we touch surfaces that have been contaminated by
Dacă atingeți cu mâna suprafețe care au fost
the virus with our hands and then touch our eyes, nose
contaminate cu virusul și apoi vă atingeți ochii,
or mouth, we run the risk of becoming infected. That’s
nasul sau gura, riscați să vă infectați. De aceea nu
why
we must
not forget
the basicsde
of good
–
trebuie
să ignorați
elementele
bazăhygiene
ale igienei:
regularly
thoroughly
cleaning ourdezinfectarea
hands, disinfecting
spălatul and
mâinilor
cu regularitate,
surfaces
and
avoiding
touching
our
faces.
a face
suprafețelor, evitarea atingerii feței și Wear
purtarea
mask
at all times,
in line conform
with WHOGhidului
guidelines:
permanentă
a măștii
OMS.

•

Asigurați-vă că vă acoperă nasul, gura și
bărbia
• Curățați-vă mâinile înaintea aplicării măștii pe
• Clean
your
you put
your mask
on, as
figură,
la hands
fel ca before
și înaintea
și după
scoaterea
well
before andacesteia
after you take it off, and after you
sauasatingerea
touch
it
at
any
time
• După scoaterea măștii, depozitați-o într-o
pungă de plastic curată. Spălați zilnic măștile
re-utilizabile
la pubelă
cele de
• When
you take și
offaruncați-le
your mask, store
it in a pe
clean
unică
folosință
plastic bag. Every day, either wash it if it’s a fabric
• mask
Nu utilizați
măști
valve
or dispose
of itcu
in a
trash bin

•

#1

#2
Properly
wear a faceo
Purtați
permanent
mask at(KN95,
all timesN95,
(KN95,
mască
N95,
FFP2,
or
equivalent
FFP2 sau standardele
echivalente
recunoscute
standard of protection
înrecognised
țara voastră
de country/
in your
reședință)
fără
valvă de
region of residence)
inhalare,
mai
puțin
without an inhalationlavalve
masă, antrenament,
(except when training/
competiție, somn și
competing, eating, drinking
atunci
când sunteți
or when alone)
singuri.

Wash
your hands
regularly
Spălați-vă
mâinile
cu
regularitate
folosiți
and
use hand și
sanitiser
dezinfectant
where
availablesanitar

dacă este disponibil

#3

#4

#5

Încurajați-vă
sportivii
Support
athletes
by
prin aplauze,
clapping
insteadnu
of prin
strigăteorsau
cântece
singing
chanting

Evitațisharing
folosirea
înwhere
Avoid
items
comun
a
unor
obiecte,
possible, or disinfect them

Aerisiți/ventilați
custaying
Keep
rooms you are
regularitate
camera
în
in regularly ventilated

M ake sure it covers your nose, mouth and chin

Efectuați cu regularitate și atenție procedurile de
• igienă
Don’tpersonală
use maskspe
with
valves
toată
durata șederii în China.
Please practise thorough hygiene measures as outlined,
throughout your stay in China.

sau dezinfectați-le
înaintea folosirii

care locuiți
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CĂLĂTORIA

ÎNAINTEA CĂLĂTORIEI
Cititi cu Atenție acest Regulament
Suportul CLOului înaintea călătoriei:
Înaintea călătoriei spre China, asigurați-vă că ați
înțeles Regulamentul și importanța respectării lui.
Vedeți secțiunea Conformitate și Consecințe de la
paginile 68-69.
Dacă aveți întrebări, contactați-vă CLOul în timp
util.
Regulile de intrare în China sunt în concordanță cu
cerințele autorităților în contextul JO. Acestea se
aplică începând cu 15 zile înaintea plecării (inclusiv
testele dinaintea plecării) și pe toată durata șederii
în China. Este important să conștientizați aceste
lucruri în această perioadă.

•

Se va asigura că ați înțeles și veți respecta
acest Regulament

•

Vă va ajuta să instalați pe telefon aplicațiia
My 2020 și să obțineți codurile QR necesare
intrării în China

•

Anunțați-vă imediat CLOul dacă sunteți
depistat pozitiv cu COVID-19 înaintea plecării

•

Puneți-i înaintea plecării toate întrebările pe
care le credeți necesare

ÎNAINTEA CĂLĂTORIEI
Este obligatoriu să aveți asigurare medicală și
de repatriere (inclusiv pentru COVID-19) care să
acopere întreaga perioadă a călătoriei și a
șederii voastre în China
•

•

Beijing 2022 vă va pune la dispoziție
asigurarea medicală și de repatriere (inclusiv
pentru COVID-19) pentru perioada dintre predeschiderea Satului Olimpic și închiderea
Satului Paralimpic (23 ianuarie – 16 martie
2022). Această asigurare acoperă numai
costurile intervenite pe teritoriul Chinei.
Conform practicilor standard al JO, CNOul
este responsabil pentru asigurările membrilor
delegației sale în afara acestor date.

Este recomandat ca sportivii și oficialii de
echipă să se cazeze în Satele Olimpice. Dacă
acest lucru nu este posibil din motive operaționale,
va trebui ca aceștia să fie cazați în hotelurile
oficiale Beijing 2022, care corespund măsurilor
anti-COVID-19
Pentru informații suplimentare consultați
Politica de Cazare Olimpică (30
septembrie) transmisă CNOului vostru în
cadrul Ghidului de Cazare a Participanților
și Ghidul pentru Participanți – Transferul
către Hotelurile Oficiale.

Asigurați-vă că aveți la voi Cardul Pre-Validat
(PVC), care va fi validat și va deveni Identitate
Olimpică și Acreditare (OIAC). PVCul este viza
voastră de intrare în China. Fără aceasta va trebui
să aplicați pentru viză
•

Dacă nu ați primit un PVC cu cel puțin 15 zile
înaintea plecării spre China, vă rugăm să
contactați Beijing 2022 prin CLOul vostru.
CLOul va obține o scrisoare de invitație pe
care o veți atașa cererii de viză

•

Cu această scrisoare de invitație puteți
demara procedura de cerere de viză la
Ambasada/Consulatul Chinei de pe teritoriul
vostru, cu cel puțin 7 zile înaintea plecării spre
China. Pentru detalii și documentele necesare
consultați website-ul respectivei
ambasade/consulat.

•

Asigurați-vă că ați obținut un PVC sau viza de
intrare înaintea îmbarcării în zborul spre China

ÎNAINTEA CĂLĂTORIEI
Beijing 2022 și CAAC încurajează companiile
aeriene străine să opereze zboruri temporare
către și de pe Aeroportul Internațional Beijing
Capital

Călătoria aeriană spre Beijing va fi
posibilă cu zboruri charter, zboruri
temporare și comerciale numai dacă aveți
o acreditare pentru JO (PVC sau OIAC) sau
o viză de intrare valabilă obținută pe baza
invitației din partea Beijing 2022

o

Pentru informații suplimentare consultați
”Procedura de Rezervare Pre-JO a Zborurilor”
publicată de Beiing 2022 la 15.11.2021
•
•

•

Prima poartă de intrare în China trebuie să fie
Aeroportul Internațional Beijing Capital (PEK)
Vă puteți organiza propriul zbor charter,
inclusiv aeronava business, printr-o companie
aeriană la alegere
o Companiile aeriene pot contacta
Administrația Aviației Civile Chineze
(CAAC) pentru a-și face demersurile
necesare la https://cat.caac.gov.cn sau la
telefon +86 10 6409 1902
După confirmarea zborului, vă rugăm să
transmiteți coordonatele acestuia către Beijing
2022

Lista companiilor aeriene eligibile să
opereze zboruri temporare, împreună cu
persoanele lor de contact din cadrul
Beijing 2022 a fost transmisă și va fi
actualizată periodic

•

Zborurile comerciale pot fi rezervate prin
procedurile uzuale ale companiilor aeriene

•

Efectuați-vă rezervările cât mai devreme
posibil. Procedurile de aprobare a zborurilor
charter și temporare pot dura mai mult de 20
zile lucrătoare de la transmiterea informațiilor
către autoritățile chineze competente

•

Dacă aveți nevoie de ajutor la comunicarea
cu companiile aeriene sau cu CAAC pentru a
organiza un zbor charter, temporar sau
comercial, anunțați-vă persoana de contact
din cadrul Beijing 2022

* Aceste proceduri de rezervare de zboruri
se aplică zborurilor de intrare începânc du
23 ianuarie. Dacă veți călători spre China
înainte de această dată, transmiteți această
solicitare de zbor către Beijing 2022 cu cel
puțin 15 zile lucrătoare înaintea datei
plecării. Vi se va răspunde cu itinerariul
zborului în termen de 7 zile. Pentru alte
detalii consultați ”Procedura de Rezervare
Pre-JO a Zborurilor” transmisă CNOului.

ÎNAINTEA CĂLĂTORIEI
CNOul va trebui să transmită informațiile
de călătorie prin intermediul Sistemului
de Sosiri-Plecări (ADS) cât mai curând
posibil
•

Pentru JO informația trebuie transmisă până la
10 ianuarie, iar pentru JP până la 10 februarie

•

Informațiile adiționale, actualizările sau
modificările pot fi făcute în ADS și după aceste
date, însă cu cel puțin 24h înaintea plecării.
Dacă aceste sunt făcute mai târziu, serviciile
de transport nu pot fi garantate

•

Este recomandat ca CNOul să transmită
informațiile de călătorie individual pentru
fiecare membru, mai degrabă decât pentru
grup.

•

Pentru detalii consultați Ghidul ADS și
instrucțiunile acestuia

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
Descărcați și instalați pe telefon aplicația ”My
2022”. Conectați-vă la Sistemul de Monitorizare
a Sănătății (HMS) cu cel puțin 14 zile înaintea
plecării spre China
•

Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea
”Pagini Web și Aplicații Telefon” la paginile 5964

Asigurați-vă că sunteți vaccinat complet cu cel
puțin 14 zile înaintea călătoriei spre China
•

Vaccinurile recunoscute sunt cele aprobate de
OMS sau de alte organizații
internaționale/naționale/regionale relevante

•

Încărcați-vă certificatul de vaccinare în
sistemul HMS Beijing 2022

•

Derogările de la obligativitatea vaccinării sunt
acordate de la caz la caz, pe baza motivelor
medicale (vedeți pag. 7-8 pentru mai multe
detalii)

•

Participanții care obțin astfel de derogări vor fi
incluși în Circuitul Închis la fel ca cei vaccinați

Dacă ați obținut o derogare de vaccinare din partea Beijing 2022,
reprezentantul medical al CNOului și CLOul vă vor sfătui în privința
cerințelor specifice de intrare în China
Verificați-vă sănătatea zilnic pe parcursul celor 14 zile înaintea plecării
spre China
•

Verificați-vă zilnic temperatura corporală și introduceți-o în sistemul
HMS. Este recomandat să faceți acest lucru la ore fixe pentru a asigura
consistența informației

•

Dacă aveți dificultăți de termoreglare a corpului, prezentați CLOului
documentația medicală aferentă înainte să vă monitorizați starea de
sănătate. Acesta va informa corespunzător Beijing 2022.

•

Verificați-vă pro-activ sănătatea personală pentru orice alte simptome
COVID-19

•

Verificați Ghidul OMS pentru Simptome COVID-19 (în limba engleză)

Dacă experimentați simptome COVID-19 cu cel puțin 14 zile înaintea
plecării spre China
•

Consultați medicul pentru pașii următori

•

Informați-vă imediat CLOul

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
TESTELE ÎNAINTEA PLECĂRII
Toți participanții la JO trebuie să efectueze
testele COVID-19 necesare la intrarea în China
•

Efectuați 2 teste COVID-19 (PCR) în zile
separate, cu un interval de cel puțin 24 ore, cu
cel mult 96 ore înaintea plecării spre China
(zborul final, în cazul călătoriei indirecte)

•

Unul din cele 2 teste trebuie făcut cu cel mult
72 ore înaintea plecării. Acesta trebuie
efectuat de un operator agreat de
Ambasada/Consulatul Chinei de pe teritoriul
vostru
o

Lista operatorilor agreați se găsește pe
website-ul respectivei ambasade sau
consulat. Dacă această listă nu conține
operatorul vostru de preferință, CLOul
vostru va contacta Beijing 2022 pentru a
găsi o soluție alternativă, cum ar fi un alt
operator local. Beijing 2022 va analiza
alternativa si va răspunde in termen de 7
zile.

o

Dacă nu există o astfel de listă pe
website-ul ambasadei/consulatului, puteți
alege un operator local care corespunde
cerințelor de testare specificate în website

•

Celălalt test COVID-19 poate fi efectuat de
oricare operator recunoscut în țara/regiunea
voastră de reședință

•

Dacă rezultatul oricăruia din aceste 2 teste
este pozitiv, nu plecați spre China

Dacă sunteți vaccinat complet și nu aveți nici o
infectare anterioară cu COVID-19 nu aveți
nevoie de nici un alt test adițional COVID-19
pentru a intra în China

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
TESTELE ÎNAINTEA PLECĂRII
Dacă sunteți vaccinat complet, însă ați fost
infectat anterior cu COVID-19
Va trebui să transmiteți către Beijing 2022
(phs_1@bdijing2022.cn) cu cel puțin 8 zile
înaintea plecării următoarele:
•
•
•

un certificat medical sau de laborator, în limba
engleză, care să vă demonstreze
însănătoșirea
un formular-cerere pe care v-o va pune la
dispoziție CLOului vostru
Dacă v-ați însănătoșit cu cel puțin 30 zile
înaintea plecării spre China, veți prezenta
rezultatele negative al unor teste COVID-19
(PCR) adiționale efectuate într-un interval de
minimum 24ore.

Beijing 2022 va analiza documentele transmise și
vă va anunța în termen de 5 zile dacă sunteți
eligibil pentru călătoria în China.

Dacă nu sunteți vaccinați complet și nu ați fost
infectat anterior cu COVID-19
•

Dacă documentația este incompletă, Beijing 2022
va solicita informații suplimentare.
După aprobare, Beijing vă va transmite formularul
semnat și ștampilat.
Dacă sunteți eligibil, efectuați cele 2 teste COVID19 (PCR) prezentate în pagina anterioară (pag. 21)

•

Efectuați 2 teste COVID-19 (PCR) cu cel mult
96 ore înaintea plecării spre China (zborul
final, în cazul călătoriei indirecte). Vedeți
detaliile la pagina 21
Efectuați un test IgM pentru anticorpi cu cel
mult 72 ore înaintea plecării spre China (zborul
final în cazul călătoriei indirecte). Acest test
trebuie efectuat de un operator agreat de
Ambasada/Consulatul Chinei de pe teritoriul
vostru, la fel ca pentru testul PCR

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
TESTELE ÎNAINTEA PLECĂRII
Dacă nu sunteți vaccinat complet și ați
fost infectat cu COVID-19
Va trebui să transmiteți către Beijing 2022
(phs_1@bdijing2022.cn), cu cel puțin 8 zile
lucrătoare înaintea plecării, următoarele:
• un certificat medical sau de laborator, în
limba engleză, care să vă demonstreze
infectarea și însănătoșirea, recomandabil
cu datele de respective
• un formular-cerere pe care v-o va pune
la dispoziție CLOului vostru
• Dacă v-ați însănătoșit cu cel puțin 30 zile
înaintea plecării spre China, veți avea
nevoie de rezultatele negative a cel puțin
2 teste COVID-19 (PCR) efectuate întrun interval minim de 24ore, oricând după
însănătoșire

Beijing 2022 va analiza documentele transmise și
vă va anunța dacă sunteți eligibil pentru călătoria
în China.

Orice persoană ne-vaccinată complet va
trebui să efectueze 21 zile carantină la
sosirea în China

Dacă documentația este incompletă, Beijing 2022
va solicita informații suplimentare.

Dacă oricare din rezultatele testelor COVID19 (PCR) este pozitiv, nu plecați către China

După aprobare, Beijing vă va transmite formularul
semnat și ștampilat.

•

Auto-izolați-vă în conformitate cu
procedurile locale

Dacă sunteți eligibil pentru călătoria în China

•

Contactați-vă CLOul care vă va înregistra
simptomele, rezultatele testelor și contactele
apropiate, va informa Beijing 2022,
împreună cu care va stabili următorii pași

•

Efectuați 2 teste COVID-19 (PCR), în zile
separate, cu cel mult 96 ore înaintea plecării
spre China (zborul final, în cazul călătoriei
indirecte). Vedeți detaliile la pagina 21

•

Dacă v-ați însănătoșit în cele 30 zile dinaintea
plecării, efectuați un test IgM pentru anticorpi
cu cel mult 72 ore înaintea plecării spre China
(zborul final în cazul călătoriei indirecte).
Acesta trebuie efectuat de un operator agreat
de Ambasada/Consulatul Chinei de pe
teritoriul vostru, la fel ca pentru testul PCR.

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
SCHEMA GENERALĂ A TESTELOR COVID-19 NECESARE PENTRU A INTRA ÎN CHINA
Testul COVID-19 PCR
necesar pentru
călătorie

Vaccinare
Completă

Infectare
Anterioară
Nu

Nu

Da

Însănătoșire
în ultimele
30 zile

Da

Însănătoșire
în ultimele
30 zile

Da
2 rezultate negative
la teste PCR
efectuate la un
interval de 24 ore
între ele, ambele cu
cel puțin 96 ore
înaintea zborului
direct spre China

Da

Însănătoșire
în ultimele
30 zile

Da

Însănătoșire
în ultimele
30 zile

Testul IgM de Anticorpi
Necesar
Nu

Certificat medical sau de laborator și formular de cerere
2 teste PCR la interval de cel mult 24ore oricând după însănătoșire,
și cele cerute cu 96 ore înaintea plecării spre China

Nu

Certificat medical sau de laborator și formular de cerere

Nu

Da

Test IgM de anticorpi cu
cel mult 72 ore înaintea
ultimului zbor spre
China

2 teste PCR la interval de cel mult 24ore oricând după însănătoșire,
și cele cerute cu 96 ore înaintea plecării spre China

Da

Test IgM de anticorpi cu
cel mult 72 ore înaintea
ultimului zbor spre
China

Certificat medical sau de laborator și formular de cerere

Nu

Nu

Nu

Nu

Informații Adiționale Necesare

Certificat medical sau de laborator și formular de cerere

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
•

Va trebui să prezentați autorităților 2
Coduri QR pentru a putea intra în China:
Codul QR Verde de Sănătate și cel pentru
Declarația Vamală de Sănătate

•

Pentru Codul QR Verde de Sănătate:

Informații suplimentare în secțiunea Website-uri și
Aplicații pe Telefon la paginile 59-64.

Dacă cele 2 teste PCR efectuate în intervalul
de 96ore înaintea plecării sunt negative,
încărcați pe pagina web dedicată
https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5 fotografiile
următoarelor documente:
o Pașaportul valabil sau alt document de
călătorie
o Poza acreditării (PVC sau OIAC, viza de
intrare, sau invitația din partea Beijing
2022
o Certificatul testului efectuat cu cel mult 72
ore înaintea plecării spre China de un
operator agreat de Ambasada/Consulatul
Chinei de pe teritoriul vostru
o Certificatul testului IgM, dacă este cazul
o Dacă ați fost infectat anterior cu COVID19, formularul-cerere semnat și ștampilat
de Beijing 2022

Ambasada/Consulatul Chinei de pe teritoriul
vostru va verifica documentele și va emite
Codul QR Verde de Sănătate necesar pentru
intrarea în China.

Pentru Codul QR al Declarației Vamale
de Sănătate:
•

Cu cel puțin 24 ore înaintea sosirii în China
completați Declarația Vamală de Sănătate
online la https://health.customsapp.com. După
aceasta veți primi Codul QR aferent.
o Va trebui să introduceți numărul locului din
avion. Dacă nu îl aveți încă, îl veți
introduce după alocarea acestuia.

Informații suplimentare în secțiunea Website-uri și
Aplicații pe Telefon la paginile 59-64.
CLOul vă poate asista pentru obținerea acestor
Coduri QR necesare pentru intrarea în China.

Aduceți cu voi la JO orice informație medicală
relevantă (traducere autorizată în limba
engleză și original) pentru facilitarea analizei
unui eventual caz complex COVID-19, în caz că
veți fi identificat pozitiv sau contact apropiat
confirmat, cum sunt:
•
•
•
•

•

Certificatele ambelor teste PCR dinaintea
plecării spre China
Statutul vaccinării (numărul dozelor, datele
vaccinărilor și tipul/marca vaccinului)
Istoria testelor COVID-19 anterioare (rezultate,
datele testelor și tipul testelor
PCR/antigen/altele)
Prezența anticorpilor (datele testelor,
rezultatele, platforma de testare pentru
informații despre ținta virală, rezultat cantitativ,
dacă este cazul)
Istoricul medical relevant, inclusiv orice factor
cunoscut de risc pentru forme severe de
COVID-19 (ex. Lista OMS a Afecțiunilor NonTransmisibile) cu impact asupra prioritizării retestărilor și/sau a cerințelor de re-testare, la
identificarea ca potențial contact apropiat

LIMITAȚI
INTERACȚIUNILE FIZICE
Păstrați interacțiunile fizice la un minimum
strict pe perioada celor 14 zile înaintea plecării
spre China.
Aceasta se aplică indiferent dacă sunteți vaccinat
sau nu, fiindcă puteți fi oricum testat pozitiv și
transmite virusul
•
•
•
•

Acasă, limitați contactul cu ceilalți la membrii
familiei și la partenerii apropiați de
antrenament/echipă, mai ales în spații închise
Pe durata călătoriilor pentru competiții limitați
contactul la membrii apropiați de antrenament,
cei ai echipei și cei strict necesari în competiție
Orice contact extern mărește riscul de a fi
depistat pozitiv înaintea călătoriei spre China
sau la sosire și de a fi exclus de la JO
Călătoriile sociale sau de plăcere (nu cele
pentru antrenament sau competiție) nu sunt
recomandate

Evitați orice formă de contact fizic și spațiile
închise sau aglomerate pe cât posibil

Este recomandat să vă pregătiți o listă cu
persoanele cu care veți petrece timp în mod
regulat pe perioada șederii în China (formatul va fi
agrat de CLOul vostru), de exemplu colegul de
cameră, antrenorul, fizioterapeutul sau membrii
apropiați ai echipei
•

Transmiteți-o CLOului, care o va utiliza la
stabilirea eventualelor contacte apropiate,
dacă este cazul

IGIENA
Urmați bunele practici de igienă – inclusiv
spălatul mâinilor cu regularitate, folosirea
dezinfectantului de mâini și purtarea măștii
Asigurați-vă că aveți măști suficiente pentru
toată durata șederii în China. CNOul vostru este
responsabil pentru procurarea măștilor*. Vă rugăm
să verificați cu CLOul vostru disponibilitatea
acestora pe durata JO
•
•
•
•

Vedeți secțiunea ”Principii” la pagina 14,
pentru tipurile aprobate de măști
Verificați recomandările fabricanților și
certificatul de sănătate al produsului
Măștile trebuie înlocuite imediat ce devin
umede
Vă rugăm să fiți la curent cu ghidul pentru
”Identificare Autorizată” cu privire la aplicarea
de însemne pe măști

* Beijing 2022 va asigura suport organizațiilor la
procurarea de măști, dacă este cazul. Pentru mai
multe informații, contactați Beijing 2022

Dacă folosiți scaun cu roți sau alt dispozitiv
pentru mobilitate care poate fi manevrat de altă
persoană (ex. personalul companiei aeriene pe
durata călătoriei), dezinfectați corespunzător
suprafețele

INTRAREA ÎN CHINA
La sosirea în China trebuie să respectați
instrucțiunile autorităților chineze și următoarele
proceduri la aeroport și pe parcursul călătoriei .
Distanțarea fizică și măsurile de igienă trebuie
respectate pe toată durata șederii în China.

Suportul CLOului tău la intrarea în China
•

Dacă ai un rezultat COVID-19 pozitiv la
intrare sau prezinți orice simptom,
informează-ți imediat CLOul prin telefon.

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
La sosirea pe Aerportul Internațional
Beijing Capital, ofițerii vamali vor urca la
bordul aeronavei pentru inspecție.
Personalul de la sol vă va ghida apoi spre
debarcare.
După ce ați părăsit aeronava, ofițerii vamali vă
vor verifica Declarațiile Medicale iar
temperatura va fi verificată. Fiți pregătiți să
prezentați următoarele:

Dacă Declarația Medicală și temperatura sunt
normale, vi se va cere să faceți un test PCR
pentru COVID-19
•

Personalul medical va preleva mostre
orofaringiene (gât) și nazofaringiane (nas)
care vor fi combinate pentru analiză

Procedurile de sosire vor fi cât de rapide
și eficiente posibil, pentru a se evita
orice întârzieri inutile
Rezultatele testelor voastre COVID-19 vor fi
procesate cât mai rapid posibil (maximum șase
ore). Veți fi transferați la locul de cazare și vi se va
cere să așteptați în cameră până primiți rezultatele

•

Declarația Medicală (cod QR)

După ce vi s-au prelevat mostrele, completați
procesul de imigrare înainte de a activa
OIAC/PIAC la ghișeul de validare a acreditării din
aeroport

•

Pașaportul sau alt document de călătorie

Fiți pregătiți să prezentați:

•

Dacă aveți o temperatură de 37.3 sau mai
mare, aceasta vi se va re-verifica cu alt tip de
termometru după o scurtă perioadă

•

Pașaportul sau alt document de călătorie

•

Acreditarea pentru Jocuri (PVC) sau o viză
valabilă obținută printr-o invitație din partea
Beijing 2022

Dacă rezultatele voastre sunt neclare sau
pozitive, CLOul vă va informa telefonic. Vi se va
efectua un al doilea test COVID-19 (PCR) într-o
cameră de izolare la locul de cazare sau în
apropiere folosind doar o mostră nazofaringiană
(nas).

•

Cardul de sosire care vi se va înmâna în
avion sau la sosirea pe aeroport

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea
Teste de Confirmare de la pagina 35.

•

Dacă temperatura ridicată se confirmă sau
dacă prezentați orice simptom COVID-19, vi
se va efectua o investigație medicală. Veți fi
condus către o zonă dedicată din aeroport,
unde vi se vor efectua teste COVID-19. La
nevoie, veți fi transferați la un spital.

•

Se vor lua măsuri de protecție în timpul
transferului pentru a se asigura că nu există
contact direct cu alte persoane

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
Dacă al doilea test COVID-19 este
pozitiv, CLOul sau medicul echipei și stafful medical local vor determina dacă sunteți
asimptomatic sau nu și unde veți fi izolat
sau internat pentru tratament conform
instrucțiunilor autorităților chineze. Pentru
detalii consultați pagina 36.
•

CLOul vă va înregistra simptomele,
rezultatele testelor și persoanele cu care ai
intrat în contact, după care va informa
Beijing 2022, împreună cu care va decide
care sunt următorii pași de urmat.

Dacă ești identificat drept persoană cu care
cineva confirmat pozitiv a intrat în contact în
aeronavă*, CLOul tău te va informa în 24ore cu
privire la următorii pași, inclusiv testarea.

Persoana infectată cu care ați avut contact apropiat
pe durata zborului este una din cele cu care v-ați aflat
în oricare din următoarele situații:
•

A fost așezată pe același rând sau pe cele două
rânduri din față și spate față de locul vostru

•

Ați avut contact fizic direct

•

Ați avut contact apropiat (față-în-față) la o
distanță mai mică de un metru și pentru mai mult
de 15 minute fără a purta o mască
KN95/N95/FFP2 (sau echivalent)

*mai multe informații, detalii și condiții la secțiunea
Contacte Apropiate de la paginile 37-38

LA JOCURI
Distanțarea fizică și măsurile de igienă corectă
trebuie repsectate pe tot timpul șederii în China,
pentru siguranța și sănătatea voastră, a celorlalți
participanți la JO și a cetățenilor chinezi.
Aceste măsuri sunt prezentate în următoarele
pagini și rezumate în paginile 12-14.
Aceste aspecte vor fi monitorizate de către Beijing
2022 pentru a se asigura respectarea lor.

Suport din partea CLOului tău la JO
•

Te poate ajuta să încarci rezultatele
monitorizării zilnice a sănătății tale

•

Te va ajuta să te asiguri că folosești corect
procedurile privind testarea zilnică și te va
informa dacă rezultatul unui test este neclar
sau pozitiv

•

Dacă ai un rezultat pozitiv sau prezinți orice
simptom COVID-19, te informează imediat și
te ghidează în următorii pași

•

Dacă ai nelămuriri privind orice prevedere din
acest Regulament, adresează-te CLOului.

LA JOCURI
Pentru a asigura distanțarea socială, numărul de
acreditări a fost redus, planurile operaționale ale
locurilor de desfășurare a competiției au fost
adaptate iar accesul la acestea a fost restricționat,
cu excepția motivelor operaționale de strictă
necesitate.
În conformitate cu cerințele Beijing 2022, sunteți
responsabili pentru monitorizarea și raportarea
zilnică a stării sănătății voastre.
Procesul funcțional de testare are la bază știința și
opiniile experților. Testarea va fi un element crucial
în minimizarea transmiterii: folosită pentru
examinarea generală și pentru cei identificați ca
fiind contacte apropiate cu o persoană confirmată
pozitivă precum și ca diagnostic pentru cei ce
prezintă simptome COVID-19.

Continuitatea competiției și măsuri de
prevenție specifice fiecărui sport
•

Strategia comună CIO, CIP, FI și Beijing
2022 va fi dezvoltată pentru a asigura ca, în
cazul unui test COVID-19 pozitiv, există
principii care să permită evenimentului să
continue.

•

Strategia va include o abordare consecventă
privind luarea deciziilor și a distribuirii
serviciilor medicale pe parcursul Jocurilor, cu
permisiuni speciale pentru specificitatea
fiecărui format competițional.

•

Orice măsuri relevante de prevenție
adiționale sunt detaliate în Ghidul Liderilor de
Echipă și în Ghidul Tehnic al Oficialilor, care
vor fi disponibile în decembrie 2021.

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
Verificați-vă zilnic în mod proactiv sănătatea
(temperatura corpului și oricare alt simptom
COVID-19) și transmiteți rezultatele în sistemul
HMS din aplicația “My 2022”. Pentru mai multe
informații consultați secțiunea “Website-uri și
Aplicațiil pe Telefon”, paginile 59-64.
Este recomandabil să vă aduceți propriul
termometru pentru verificarea zilnică, la
aceleași ore, a temperaturii corporale
Temperatura vă va fi verificată cu un
termometru cu infraroșii înainte de a intra
în bazele sportive, precum și în Satele
Olimpice și Paralimpice.
•

Dacă temperatura e mai mare de 37.3
grade C, după o scurtă pauză, vi se va
re-verifica cu un termometru cu mercur.

•

Dacă înregistrați în continuare o
temperatură de 37.3 grade C sau mai
mare, veți fi transferat într-o camera
specială pentru un control și o
consultare cu personalul medical.

Veți putea intra în continuare în bază dacă:

Dacă prezentați orice simptom COVID-19:

•

Nu prezentați alte simptome

•

•

Staff-ul medical local și medicul echipei sunt
de acord că vă puteți continua antrenamentul
sau competiția fără a risca sănătatea nimănui

Contactați-vă imediat CLOul pentru
instrucțiuni

•

Veți fi transferat într-o cameră specială din
zona de desfășurare a competiției,
Sat/cazare pentru un examen și o
consultare cu personalul medical

•

Sunteți conștient de starea voastră de
sănătate și de consecințele potențiale

•

Aplicați măsurile adiționale de protecție pentru
contactele apropiate până ce temperatura vă
revine la normal, fără simptome, și primiți
rezultatul negativ al testului COVID-19 (PCR)
efectuat după constatarea temperaturii
corporale ridicate. Pentru mai multe detalii
consultați informațiile și măsurile pentru
contactele apropiate de la pagina 38

•

Dacă temperatura ridicată persistă sau apar
alte simptome, doctorul echipei va fi consultat
și feți fi transferat la un spital dedicat. Puteți,
de asemenea, să cereți oricând transferul la
un astfel de spital, dacă credeți că este
necesar

Vedeți aici Ghidul OMS al Simptomelor

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
TESTELE DE VERIFICARE
Pe lângă testele făcute înainte de plecare și la
sosirea în China, vei fi testat zilnic pentru a
scădea riscul cazurilor pozitive nedetectate care ar
putea transmite virusul:
•

Vor exista zone de colectare a mostrelor în
anumite zone, inclusiv în cadrul complexului
de cazare, unde personalul medical va preleva
probe orofaringiene (gât)
•

•

Aceste zone vor funcționa între orele
06h00 și 23h00

Lista completă a zonelor de colectare și orarul
acestora sunt în curs de elaborare și vor fi
transmise către CNO-ul/CNP-ul vostru
•

În principiu, veți fi testați la locurile de
cazare, fără programare. Asiguraâi-vă
că efectuați aceste teste în timpul
programului de funcționare și în așa fel
încât să primiți rezultatele la ore care să
nu vă întrerupă programul competițional
sau de antrenament

Dacă din motive operaționale aveți nevoie
să vă testați în afara programului de
funcționare, informați-vă CLOul pentru ca
acesta să poată găsi o soluție alternativă
Primirea rezultatelor
•

Dacă rezultatul testului vostru este neclar sau
pozitiv, CLOul va primi o notificare și te va
informa

•

Notificările pentru teste prelevate între orele
06h00 și 12h00 vor fi transmise la ora 20h00.
Testele prelevate între 12h00 și 23h00 vor fi
notificate a doua zi la ora 06h00

•

Dacă nu ai primit o notificare din partea
CLOului până la sfârșitul termenului limită,
atunci rezultatul testului tău este negativ

Testele de confirmare
Dacă ești informat de către CLO despre un test
COVID-19 pozitiv și:
•

Ai simptome, un autovehicul desemnat te va
prelua și duce pentru un test PCR
nazofaringian (nas) de confirmare la un spital
desemnat de CLO. Așteaptă rezultatul
respectând indicațiile personalului din spital.

•

Nu ai simptome, efectuează imediat un test
PCR nazofaringian (nas) de confirmare în
camera de izolare de la locul de cazare sau
într-un loc desemnat de către CLO

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
TESTELE DE CONFIRMARE

•

•

Dacă un test v-a ieșit pozitiv sau
neclar, personalul medical vă va efectua
un test de confirmare nazofaringian
(PCR).

•

Personalul medical vă va anunța rezultatul,
iar CLOul va fi și el anunțat. Vi se vor
comunica pașii următori, inclusiv izolarea,
dacă ați fost confirmat pozitiv

Dacă prezentați deja simptome, anunțați-vă
CLOul. Un autovehicul desemnat te va prelua
și duce pentru un test PCR de confirmare la
un spital desemnat. Așteptați rezultatul
respectând indicațiile personalului din spital.
Veți primi rezultatul în 24ore.

•

Personalul medical împreună cu CLOul sau
cu medicul echipei vor stabili dacă sunteți
asimptomatic sau nu și unde veți efectua
izolarea

Dacă nu aveți simptome, efectuați imediat
un test PCR de confirmare în camera de
izolare de la locul de cazare sau într-un loc
desemnat de către CLO. La nevoie, veți
putea utiliza un vehicul dedicat pentru
transfer. Așteptați rezultatul respectând
indicațiile personalului unității. Veți primi
rezultatul în cel mult 5 ore.

Dacă ați fost confirmat pozitiv:
•

Nu veți putea continua competiția,
antrenamentul, sau rolul pe care-l aveți la JO

•

Dacă sunteți simptomatic, vi se va cere să
rămâneți la spitalul desemnat pentru
tratament

•

Dacă sunteți asimptomatic, vi se va cere să
rămâneți într-o locație de izolare

•

Vi se va pune la dispoziție un vehicul dedicat
pentru transfer

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
IZOLAREA
•

Spital/Zone de izolare
•

Va exista personal vorbitor de limba engleză
care vă va monitoriza starea de sănătate.

•

Vor fi oferite 3 mese pe zi, cu o gamă variată de
opțiuni de catering, inclusiv pentru diete

•

Va fi disponibil WIFI gratuit pentru a rămâne în
contact cu CLOul și echipa voastră.

•

•

CLOul, tutorele (pt. minori) și echipa vor avea
acces la această locație pe perioada izolării
voastre stabilite de Beijing 2022 pentru a vă
putea contacta direct și a vă asista în caz de
necesitate.
Vor fi puse la dispoziție camere utilate și
personal cu experiență disponibil pentru a ajuta
cu sarcinile zilnice de îngrijire (precum mese,
toaletă, schimbarea hainelor, baie etc.) pentru
cei care solicită aceste servicii.

Sportivii pot solicita echipament de
antrenament în aceste camere. Acesta
va fi accesibil în limita disponibilității.

•

Se vor putea deschide ferestrele pentru
aerisire, însă nu este permisă ieșirea în
exterior a persoanelor izolate.

•

Camerele vor avea aproximativ 25mp

•

Suportul psihologic va fi accesibil

Ieșirea din izolare se va face în conformitate cu
prevederile externării din China
Externarea din spital se face în următoarele
condiții:
•
•
•
•
•

Temperatura corpului revine la normal pentru 3
zile consecutive
Respirația se îmbunătățește semnificativ
Ameliorare semnificativă a imaginilor
plămânilor
2 rezultate negative consecutive ale testelor
PCR efectuate într-un interval de 24 ore
Nu prezentați alte simptome de COVID-19

Externarea dintr-o zonă de izolare se face:
•

În lipsa simptomelor, veți fi testat zilnic, cu cel
puțin 24 de ore după ultimul test efectuat

•

După două rezultate negative consecutive la
teste PCR, prelevate în mai puțin de 24 de ore
și nu prezentați alte simptome COVID-19

Dacă doriți să vă reluați rolul la Jocuri, va fi nevoie
să adoptați măsurile adiționale de prevenție care se
aplică persoanelor cu contact apropiat. Vedeți
pagina 38 pentru mai multe detalii
Participanții fără simptome, cu rezultate pozitive
consecutive, vor fi analizați de o comisie de experți
medicali pentru a determina următorii pași

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
CONTACTELE APROPIATE
Contactele apropiate sunt persoanele care au
contact prelungit (15 min sau mai mult) cu o
persoană testată COVID-19 pozitiv, la o distanță de
un metru, fără a purta mască, într-o perioadă de
două zile de la apariția simptomelor până la testare
și începerea izolării
Dacă ați fost confirmat pozitiv, contactele apropiate
vor fi identificate astfel:
•

•

Veți stabili împreună cu CLOul activitățile
efectuate și locurile în care v-ați aflat începând
cu 2 zile înaintea apariției simptomelor (dacă
este cazul) sau înaintea prelevării testului ieșit
pozitiv.
Autoritățile chineze de sănătate vor colabora
cu echipele de sănătate publică din baze
pentru a identifica contactele apropiate. Aceștia
vor stabili alte detalii importante, inclusiv:

o

Istoria SARS-CoV2, teste și rezultate

o

Datele apariției simptomelor (după caz)

o

Datele testelor COVID-19

o

Cine v-ar fi putut infecta

o

Lista potențialelor contacte apropiate

o

Activități/locații pe pe perioada cât ați fost
infectat fără a fi izolat

•

La nevoie va fi consultată Comisia MEP

•

CLOul, autoritățile chineze de sănătate
(inclusiv cele ale municipalităților) și Beijing
2022 vor determina măsurile următoare, cum
ar fi dezinfectarea anumitor zone.

•

Procedura confirmării contactelor
apropiate va fi cât de eficientă posibil.
Totuși, dacă știți că ați fost în apropierea
cuiva care a fost testat pozitiv, trebuie să
vă limitați la minimum interacțiunile cu
ceilalți până când procedura este
finalizată.

•

Dacă nu sunteți confirmat că ați fost contact
apropiat, vă puteți relua activitățile normale
fără nici o restricție

•

Dacă sunteți confirmat că ați fost contact
apropiat, CLOul vă va informa în 24ore și vă
va explica următorii pași, inclusiv testarea.

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
CONTACTELE APROPIATE
Dacă sunteți identificat contact apropiat și aveți
o competiție în curând, veți putea concura doar
în următoarele condiții:
•

Auto-izolare într-o cameră single

•

Utilizați vehiculele desemnate CNOului vostru
între locul izolării și locul desfășurării
competiției. Dacă CNOul nu dispune de
suficiente vehicule, Beijing 2022 vă va pune
unul la dispoziție

•

Luați masa singur

•

Purtați permanentă masca (mai puțin la
antrenament/competiție, masă, sau izolare)

•

Limitați interacțiunile fizice cu ceilalți, cu
excepția celei necesare sau a celei din motive
de bunăstare (ex: îngrijirea zilnică)

•

Păstrați distanței de 2 metri față de ceilalți

•

Verificați-vă temperatura de două ori pe zi

•

Răspundeți zilnic solicitărilor echipei medicale
care vă va efectua testele COVID-19

•

Veți efectua teste PCR la fiecare 12 ore timp
de 7 zile consecutive:
o

Staff-ul medical vă va efectua aceste teste
în camera care vi s-a alocat. Acestea vor
fi nazofaringiene (nas) sau, dacă nu este
posibil, faringiene (gât)

o

Dacă toate aceste teste sunt negative,
frecvența testelor se va reduce la normal

•

Efectuați un test PCR suplimentar cu 6
ore înainte de competiție

o

Pentru acesta se va ține cont de testele
de verificare făcute la fiecare 12ore. Nu va
fi nevoie să efectuați mai mult de 2 teste
zilnic.

o

Se va ține cont de programul vostru
competițional și de antrenament. Dacă
testul cu 6ore înainte vă întrerupe
antrenamentul, competiția sau somnul, se
va găsi o soluție alternativă. Contactați-vă
CLOul la nevoie.

o

•

Participarea în pregătirea pre-competițională
vă va fi permisă numai dacă rezultatele
testelor voastre sunt negative
o

•

Dacă rezultatele testelor sunt negative și
nu prezentați alte simptome, veți putea
participa.

Antrenamentul la interior nu vă va fi
permis. Beijing 2022 va asista CNOul
vostru în a vă procura echipamentul de
antrenament în camera de izolare. Dacă
nu este posibil, vă va fi pus la dispoziție
un spațiu separat pentru antrenament

Acest proces va dura 14 zile (sau până la
plecarea din China)

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
Limitați cât de mult posibil contactul fizic cu
ceilalți. Evitați îmbrățișările, Hi-5 și strângerile de
mâini.

Măsura păstrării distanței fizice de 2m față de
ceilalți nu este valabilă pentru cei care au
nevoie de suport/ajutor adițional

Păstrați distanța fizică la minimum 2m de
ceilalți participanți,

•

Purtarea măștii este obligatorie atunci când
acordați asistență altora

•

•

După acordarea asistenței, dezinfectați-vă
mâinile și reluați păstrarea distanței de 2m

•

Păstrați contactul fizic cu ceilalți la minim, în
măsura posibilităților

Vor exista momente când acest lucru nu va fi
posibil, ca de exemplu pe terenul de joc sau în
zonele de pregătire. Beijing 2022, CIO, CIP și
FIurile vor implementa măsurile necesare

Evitați spațiile închise și aglomerațiile
•

Evitați prelungirea inutilă a prezenței voastre
în spații închise.

•

Evitați conversațiile în spații închise, ca de
exemplu în ascensoare.

LIMITAȚI
INTERACȚIUNILE FIZICE
TRANSPORTUL
Beijing 2022 va pune la dispoziție transport dedicat
începând cu 14 zile înaintea Ceremoniei de
Deschidere a JO Iarnă Beijing 2022 și până la 3 zile
după Ceremonia de Închidere a Jocurilor
Paralimpice de Iarnă Beijing 2022 (21 ianuarie 2022
până pe 16 martie 2022)
•

•

Veți putea folosi un serviciu dedicat,
Transportul Sportivilor (TA), pentru sosiri,
plecări și transportul între cele trei zone de
competiție
Veți putea folosi și transportul de la Satul
Olimpic către puncte prestabilite precum
International Broadcast Center (IBC),
Zhangjiakou Broadcast Center (ZBC),
studiourile TV ale Rights Holding Broadcasters
(RHB), Turnuri TV (dacă este nevoie) cu
autovehicule desemnate de RHB și CNO/CNP

Nu este permisă utilizarea transportului public,
nici a taxiurilor obișnuite. Veți putea călători
numai cu vehiculele JO, iar destinațiile din afara
Circuitului Închis nu vă sunt permise.

Toate vehiculele desemnate, precum și High Speed
Rail (HSR – Trenul de Mare Viteză) vor funcționa
respectând norme stricte de distanțare fizică și
protocoalele de igienă:

Participanții la JO pot folosi doar vehiculele Beijing
2022, cu excepția vehiculelor importate special,
precum carele de emisie TV

•

Pasagerii vor fi îndrumați să ocupe locurile
respectând normele de distanțare fizică (rata de
ocupare nu ar trebui să depășească 50%, unde
este cazul)

•

Vor fi instalate separatoare între șofer și
pasageri

•

Vehiculele vor fi aerisite constant prin sistemul
de răcire/încălzire a aerului

•

Șoferii și pasagerii sunt obligați să poarte mască
pe parcursul călătoriei

Vehiculele desemnate pentru JO pot călători doar
către zone relevante JO (ex: locuri aflate pe lista
destinațiilor permise)
Toate vehiculele au un șofer desemnat și numai
acesta poate opera (conduce) autovehiculul. Mai
multe detalii despre șoferi se vor găsi în Politica
Serviciilor de Transport Beijing 2022, transmisă
CNOurilor

LIMITAȚI
INTERACȚIUNILE FIZICE
TRANSPORTUL
High Speed Rail (HSR – Trenul de Mare Viteză)
•

Puteți folosi HSR numai pentru a ajunge la
Ceremoniile de Deschidere și Încheiere (în
funcție de locația de cazare). Folosiți intrările
și ieșirile desemnate, precum și zonele de
așteptare și vagoanele dedicate

Accesul vehiculelor - Permise de Parcare
(VAPP)
•

Fiecare vehicul JO trebuie să afișeze tot
timpul un VAPP

•

VAPP-urile alocate pot fi transferate numai
între vehiculele care aparțin și sunt folosite
de persoane din aceași entitate participantă
•

Cardurile VAPP suplimentare achiziționate
separat contra cost pot fi folosite doar
pentru vehiculele suplimentare (care nu
aparțin Beijing2022)

Taxiurile JO
•

Beijing 2022 va oferi un serviciu Taxi contra
cost funcțional 24ore/zi în perioada 04.01–
16.03 în toate cele 3 zone de competiție.

•

Taxiurile JO por fi folosite fie pentru nevoi
imediate de transport, fie cu rezervare
prealabilă prin intermediul aplicației* dedicate

•

Acestea vor putea fi utilizate zilnic. Rezervările
trebuie făcute cu cel puțin 24ore înainte plătite
integral în avans

•

Zonele de preluare pentru Taxiurile JO vor fi
desemnate la fiecare Bază JO în afara
perimetrului de securitate, însă în interiorul
Circuitului Închis

Pentru mai multe detalii consultați Politica Beijing
2022 pentru Serviciile de Transport transmisă
CNOurilor

* Procedura detaliată de rezervare va fi
transmisă CNOului vostru în timp util

LIMITAȚI
INTERACȚIUNILE FIZICE
SATELE OLIMPICE ȘI PARALIMPICE
Se recomandă ferm ca toți sportivii și oficialii
de echipă să locuiască în Satele Olimpice și
Paralimpice. Dacă acest lucru nu este posibil din
motive operaționale, este nevoie să vă cazați în
hoteluri oficiale Beijing 2022, care vor respecta
normele de prevenție COVID-19
Satele se vor deschide după cum urmează:
Satele Olimpice
• Pre-deschidere 23 ianuarie, ora 8:00
• Deschidere oficială 27 ianuarie, ora 8:00
Satele Paralimpice
• Pre-deschidere 23 februarie, ora 14:00
• Deschiderea oficială 25 februarie, ora 8:00
Pe perioada de pre-deschidere, numărul maxim de
oficiali, în proporție directă cu mărimea delegației
CNOului, va avea acces în Sate
De la data deschiderii oficiale, toți sportivii și
membrii CNO-ului vor avea acces în Sate

Plecarea din China trebuie se va face în decurs de
48 de ore de la ultima voastră competiție, dacă nu
ați ales să participați la Ceremonia de Încheiere
Accesul în Satele Olimpice și Paralimpice este
restricționat după cum urmează:
•

Accesul va fi permis numai participanților ale
căror acreditări specifică accesul în Sate

•

Accesul va fi permis și celor cu motive
operaționale, cu condiția aprobării prealabile a
Beijing 2022 și a CIO/CIP

Verificările temperaturii corporale vor fi făcute la
intrarea în Sate: Centrul de Procesare a Echipei,
intrarea principală, centrul de transport, intrarea
personalului și intrarea logistică. Pentru mai multe
informații vedeți pagina 33
Rămâneți, pe cât posibil, în zona alocată CNOului
vostru. Nu vă deplasați în zonele altor delegații
decât dacă este absolut necesar

Actualizările în timp real ale nivelului aglomerației
în spațiile publice închise, inclusiv în Plaza, centrul
de fitness și centrul de entertainment, vor fi
disponibile la biroul principal
Spălătoriile pentru haine, centrul de fitness și
centrele ortetice, prostetice și de reparare a
scaunelor cu roți vor fi monitorizate pentru a
asigura respectarea limitelor de capacitate
•

Vă rugăm să respectați instrucțiunile
personalului la intrarea în aceste zone și să
dezinfectați echipamentul, și spațiul folosit,
înainte și după fiecare întrebuințare

Zonele publice și dormitoarele vor fi curățate și
dezinfectate cu regularitate
•

Beijing 2022 nu va pune la dispoziție în
camerele de cazare din Sate obiecte
personale ca periuțe și/sau pastă de dinți,
săpun, gel de duș, papuci sau perie de păr

LIMITAȚI
INTERACȚIUNILE FIZICE
SATELE OLIMPICE ȘI PARALIMPICE
Afișajul privind măsurile de prevenție va fi instalat în
Sate, ca de exemplu cel privind distanțarea fizică,
dezinfectarea mâinilor, purtarea măștii, etc.
Sistemele de ventilație vor funcționa la standardele
regulamentelor locale COVID-19
Dezinfectantul de mâini va fi disponibil la intrarea
tuturor facilităților și în zonele de culise. Toaletele
vor dispune de lavoare pentru spălatul mâinilor.
CNOurile/CNPurile vor avea la dispoziție
apartamente dedicate pentru a găzdui contactele
apropiate confirmate în camere single, inclusiv
camere accesibile la nevoie
Acolo unde este posibil, procedurile vor fi afișate pe
suport digital, pentru a evita circulația materialelor
imprimate între rezidenți și personalul de serviciu

La sălile de mese vor fi instalate separatoare de
locuri, la fel ca în toate birourile/ghișeurile unde
există interacțiune între rezidenții din Sate și
personalul de serviciu
Capacitatea de așezare va fi redusă în sala de mese
și în toate spațiile cu zone de așezare, ca de
exemplu spațiile de recreere.
Curățarea și dezinfectarea va fi mai activă în zonele
cu tranzit intens, inclusiv dezinfectarea suprafețelor
de contact precum mânerele vitrinelor frigorifice,
clanțele ușilor, butoanele lifturilor și separatoarele

LIMITAȚI
INTERACȚIUNILE FIZICE
LA LOCURILE DE CAZARE
Dacă nu este posibilă cazarea în Sat, veți fi cazați
într-un hotel oficial Beijing 2022 din Circuitul Închis
•

Pentru informații suplimentare, consultați
politicile de cazare Olimpică/Paralimpică din
Ghidul de Cazare a Participanților și Ghidul
Participanților la JO – Transferul la Hotelurile
Oficiale

Vă veți putea deplasa liber în zonele desemnate din
hotelul vostru dacă respectați normele de igienă
aplicabile și protocoalele de control COVID-19
Veți putea părăsi hotelul doar pentru activități ce țin
de JO și în zonele de pe lista destinațiilor permise
În principiu, Hotelurile vor oferi servicii normale de
menaj la fiecare două zile sau la cerere

Facilitățile din hoteluri, precum sala de fitness,
piscina sau sălile de conferință vor putea fi
rezervate prin programare telefonică
Masa la hotel va include opțiuni a la carte, bufet și
meniu pre-stabilit la prețuri diferite. Se va putea lua
cina în restaurant sau în cameră, apelând roomservice. Orarul restaurantului va fi afișat, iar
serviciul room-service va fi disponibil permanent
În hoteluri vor exista magazine și/sau automate de
la care se vor putea achiziționa gustări, băuturi,
alcool, necesități generale zilnice și măști
Un serviciu la cerere va fi disponibil pentru a
rezolva necesități urgente, inclusiv comisioane sau
achiziționare de bunuri
Plățile vor fi posibile cu carduri VISA sau cu
numerar (Yuani China – RMB)

LIMITAȚI
INTERACȚIUNILE FIZICE
LA BAZELE JO
Veți avea acces la locurile de competiție conform
permisiunilor din acreditare. Locurile de competiție
vor funcționa în sistem de Circuit Închis (consultați
“Principii generale de planificare și operare a
locurilor de competiție” la paginile 55-58)
Vor fi implementate măsuri suplimentare
pentru Ceremoniile de Deschidere și
Încheiere, ca și pentru cele de Victorie,
inclusiv purtarea măștii, distanțarea fizică,
dezinfectarea spațiilor etc. Acestea vor fi
stabilite de către Beijing 2022 și CIO/CIP și
vor fi comunicate în timp util
Ticketing (Bilete)
Vă este permisă așezarea în zonele SDA
(Same Discipline Athletes) ale tribunelor
pentru sportivi din bazele în care OIAC
(acreditarea) vă permite accesul

Pentru zonele DDA (Different Discipline Athletes),
vor fi disponibile bilete suplimentare în condițiile
următoare:

Vor fi instalate puncte medicale la fiecare Bază și
la Ceremoniile de Deschidere și Închidere, inclusiv
serviciul de prim-ajutor și de ambulanțe.

•

Procedurile Anti-Doping vor fi efectuate conform
standardelor internaționale, măsurilor de sănătate
și securitate și ghidului WADA și vor fi operate de
Agenția Internațională de Testare (ITA) pentru JO
și de CIP pentru Jocurile Paralimpice

•

Numărul de bilete va fi limitat pentru
evenimentele din interioare (cotele vor fi
prestabilite). CNOul poate solicita bilete cu 2
zile înaintea evenimentului
Veți avea acces în Bazele în aer liber conform
permisiunilor (codul OPN) de pe OIAC
(acreditare)

La Jocurile Paralimpice, DDAurile se vor putea
accesa numai cu bilet, la orice Bază. Va fi emis un
număr limitat de bilete pe care CNPul vostru le
poate accesa cu 2 zile înaintea evenimentului
Transportul la Baze se va putea face cu vehiculele
TA din Sate. Sportivii care intră în competiție vor
avea prioritate

IGIENA
Poartă masca permanent (vezi “Principiile” la
pagina 14), mai puțin la antrenament, concurs,
masă, somn, izolare, sau în timpul interviurilor,
prezentărilor din zone desemnate (dacă distanța
de 2 metri fază de ceilalți este posibilă)
•

Nu puneți și dați jos masca cu mâinile murdare
și evitați atingerea ochilor, nasului și gurii.
Dacă este posibil, spălați mâinile cu săpun și
apă caldă pentru cel puțin 20 de secunde.
Altfel, folosiți dezinfectant pentru mâini

•

Înlocuiți masca imediat ce devine umedă

•

Viziera nu este o alternativă acceptată pentru
mască. Aceasta poate fi folosită doar pentru
prevenția infectării zonei ochilor

•

Dacă nu puteți purta mască din motive
medicale, contactați-vă CLOul pentru a cere o
derogare de la purtarea măștii. Va fi nevoie să
purtați o vizieră și vi se va oferi un sticker
pentru a-l aplica pe vizieră

Puteți scoate masca temporar pentru a vorbi mai
clar sau a oferi ajutor cuiva care folosește metoda
citirii buzelor, are nevoie de sunet clar și/sau
expresii faciale pentru a comunica. Păstrați o
distanță de 2 metri și puneți masca înapoi cât mai
curând posibil
Spălați-vă pe mâini cu regularitate și bine pentru
cel puțin 20 de secunde, de preferință cu săpun și
apă caldă. Altfel, folosiți dezinfectant pentru mâini
Evitați strigătele, încurajările zgomotoase sau
cântatul. Arătați-vă susținere sau bucuria prin
aplauze
Aerisiți camerele în mod regulat
Evitați utilizarea în comun a obiectelor pe cât
posibil. Dezinfectați tot timpul obiectele care au
fost folosite și de altcineva

Pentru unele sporturi Paralimpice, va fi
imperios necesar pentru partenerii de echipă sau
antrenori să strige pentru a comunica cu sportivii
cu dificultăți de vedere în timpul competiției. În
aceste circumstanțe, a striga este permis pentru
colegii de echipă și antrenori, purtând o mască și
respectând distanțarea fizică
Dacă folosiți un scaun cu rotile sau alt
dispozitiv pentru mobilitate care ar putea fi
operat de altcineva (de exemplu un șoferi),
dezinfectați cu regularitate suprafețele

REZIDENȚII
ÎN CHINA*
Rezidenții în China care intră în Circuitul Închis
trebuie să se adapteze mental la condițiile impuse,
cu 14 zile înainte de a-și începe rolul la JO
Limitați interacțiunile fizice la strictul necesar
pe perioada celor 14 zile înainte de a vă începe
rolul la JO. Această prevedere se aplică și pentru
cei vaccinați complet, având în vedere faptul că și
aceștia pot fi depistați pozitiv și pot transmite
virusul
•

La domiciliu limitați contactul fizic cu ceilalți la
membrii familiei și ai echipei, în special în
interior

•

Orice contacte cu alte persoane sporesc riscul
infectării înainte de a vă începe rolul la JO, iar
aceasta vă poate exclude de la JO

•

Nu sunt recomandabile ieșirile sau călătoriile
de plăcere (nu cele de serviciu)

•

Evitați orice formă inutilă de contact fizic,
precum și spațiile închise sau aglomerările

•

Efectuați 2 teste COVID-19 (PCR) în 2 zile
separate, la interval de cel puțin 24ore în
perioada de 96ore înainte să vă începeți rolul
la JO

•

Completați-vă vaccinarea cu cel puțin 14
zile înainte să vă începeți rolul la JO

•

Tot personalul Beijing 2022 din Circuitul
Închis va primi vaccinul suplimentar cu cel
puțin 14 zile înainte să-și înceapă rolul la JO,
dacă sunt eligibili conform ghidului chinez de
imunizare

* inclusiv participanții la JO care intră în China
înainte de 4 ianuarie 2022 și au stat mai mult de 21
zile înainte să intre în Circuitul Închis

PLECAREA DIN CHINA
Se recomandă limitarea perioadei șederii la JO
pentru a reduce riscul infectării și pentru a ajuta la
asigurarea unor JO sigure și de succes.
Regulamentul și alte instrucțiuni sau cereri din
partea Organizatorilor, inclusiv norme de igienă și
distanțare socială, trebuie respectate pe parcursul
plecării și până la sosirea la destinație
Dacă mai rămâneți în China după terminarea JO
pentru a participa la Jocurile Paralimpice, va trebui
să continuați să respectați regulile și normele
comportamentale prezentate în acest Regulament.
Consultați pag. 31-47 pentru mai multe detalii
Nu este obligatorie părăsirea Chinei pentru a reintra pentru Jocurile Paralimpice, dar este
peermisă

Suportul CLOului la plecarea din China
CLOul te va ajuta la confirmarea oricăror cerințe
COVID-19 privind transportul internațional și/sau
intrarea în țara/regiunea de destinație.

TESTEAZĂ,
MONITORIZEAZĂ
ȘI IZOLEAZĂ
Respectați intrucțiunile CNO-ului privind
plecarea. Este recomandat să părăsiți China în 48
de ore de la ultima participare într-o competiție,
dacă nu participați la Ceremonia de Încheiere

Asigurați-vă că ați aflat ultimele cerințe de
intrare pentru țara/regiunea de destinație, precum
și cele de tranzit, sau consultați CLOul.
Dacă aveți nevoie de un certificat pentru
rezultatul unui test COVID-19 pentru
călătorii internaționale, vei putea primi
unul (în engleză și Chineză) de la
examinarea zilnică efectuată cu cel puțin
48 de ore înainte de plecare

Plecările din China vor fi organizate folosind
numai zboruri* charter și temporare, în funcție
de data aleasă pentru plecare
•

În principiu, vor fi câteva zboruri zilnice
temporare către destinațiile de conexiune
acceptate, pentru a permite zborurile de retur
cât mai aproape posibil de ziua și ora preferată

•

Pentru mai multe informații privind zborurile
charter și temporare, vezi pagina 18 sau consultați
procedura de rezervare a zborurilor pentru JO
Beijing 2022 publicată la 15 noiembrie 2021 în
Sistemul de Sosiri-Plecări.

•

CNOul vostru trebuie să introducă
informațiile detaliate ale plecării în
Sistemul de Sosiri-Plecări cât mai curând
posibil

•

Acesta va fi disponibil la 24ore după test, la
unitatea care îl efectuează
Puteți cere certificatul mai devreme, însă nu la
mai puțin de 6ore de la prelevare
Dacă cerințele din țara de destinație sunt
diferite de testele din China, Beijing 2022 vă va
ajuta să obțineți certificatele necesare.
Informați-vă CLOul dacă este cazul

Continuați verificarea temperaturii corporale și
a sănătății 14 zile după părăsirea Chinei
(rezidenții din China, de la terminarea rolului la
JO). Informați-vă CLOul dacă aveți simptome

Generați-vă Codul QR pentru Declarația Vamală
de Sănătate cu 24ore înaintea plecării din China
prin aceeași procedură folosită la intrare. Păstrați o
fotografie a codului pentru a o prezenta la
procedurile de îmbarcare. Consultați secțiunea
Website-uri și Aplicații pe Telefon de la paginile
59-64 pentru mai multe detalii
Călătoriți la Aeroportul Internațional Beijing
Capital doar cu vehiculele desemnate de
Beijing 2022
Urmați instrucțiunile personalului din aeroport
la plecare
La sosirea la destinație respectați regulamentul
local COVID-19, inclusiv necesitatea carantinei
Continuați verificarea temperaturii corporale și
a sănătății pentru 14 zile de la părăsirea Chinei
(pentru rezidenții din China, de la terminarea
rolului la Jocuri). Dacă prezentați simptome
COVID-19, informați-vă imediat CLOul

INFORMAȚII
SUPLIMENTARE

PUNCTE IMPORTANTE DE REȚINUT (1/4)
ÎNAINTEA PLECĂRII

INTRAREA ÎN CHINA

Documentele de
Călătorie

Asigurați-vă că aveți un PVC sau
viză și invitația Beijing 2022
înaintea îmbarcării

Prezentați pașaportul sau alt
document de călătorie (PVC cu viza
și invitația Beijing 2022) și cardul de
sosire la imigrări

Circuitul Închis

Cazați-vă în Sate sau într-un Hotel
Oficial Beijing 2022

Veți călători la locul de cazare cu
vehiculele dedicate JO

Vaccinarea

LA JOCURI

PLECAREA DIN CHINA
Asigurați-vă că știți ultimele cerințe
de intrare în țara de destinație și în
cele de tranzit

Deplasați-vă numai cu vehiculele
JO și numai în destinațiile permise

Deplasați-vă către Aeroportul
Internațional Beijing Capital cu
vehiculele dedicate JO

Completați-vă vaccinarea cu 14 zile Dacă nu sunteți vaccinat complet
veți efectua 21 zile carantină
înaintea plecării (vedeți
înaintea intrării în Circuitul Închis
”Vaccinarea” la paginile 7-8
Cu 14 zile înaintea plecării:

Aplicația My 2022,
inclusiv Sistemul de
Monitorizare a
Sănătății (HMS)
Cosultați secțiunea
Website-uri și Aplicații
pe Telefon la paginile
59-64

• Instalați aplicația My 2022 pe
telefon sau accesați-o pe
internet și logați-vă la HMS
• Încărcați certificatul de
vaccinare în sistemul HMS
• Raportați-vă starea de sănătate
zilnic pe HMS cu 14zile înaintea
plecării spre China
• Încărcați rezultatul negativ al
testului în HMS în cele 72ore
înaintea plecării spre China
• La fel pt rezidenții din China

Continuați să vă verificați sănătatea
și temperatura corporală 14 zile
Verificați-vă pro-activ, zilnic, starea după părăsirea Chinei
de sănătate (temperatura corporală
Dacă sunteți rezident în China în
și alte simtome COVID-19) și
Circuitul Închis, veți continua
raportați rezultatele în sistemul
raportarea stării de sănătate în
HMS
HMS pe durata carantinei post-JO
(aplicabilă din 4 ianuarie 2022)

PUNCTE IMPORTANTE DE REȚINUT (2/4)
ÎNAINTEA PLECĂRII

INTRAREA ÎN CHINA

LA JOCURI

PLECAREA DIN CHINA

Cu cel puțin 8zile înaintea plecării:

Eligibilitatea
participanților cu
infectare anterioară
COVID-19

• Transmiteți certificatul care
dovedește infectarea și vindecarea,
pe email, la phs_1@beijing2022.cn
împeună cu formularul-cerere de la
CLO
• Dacă v-ați vindecat în cele 30zile
dinaintea plecării, vă trebuie 2
rezultate negative, la 24ore
distanță, după vindecare

Faceți 2 teste PCR la 24ore distanță în
cele 96ore dinaintea zborului final spre
China

Testarea COVID-19

Unul va fi cu cel mult 72ore înaintea
plecării, efectuat de un operator agreat
de Ambasada/Consulatul Chinei
Dacă nu sunteți vaccinat complet sau
ați avut COVID-19, consultați Testele
Înaintea Plecării pag.21-23

Efectuați un test COVID-19 (PCR) la
sosirea pe aeroport

Testați-vă zilnic COVID-19 la unitățile
de la locul de cazare, unde personalul
După efectuarea testului și completarea medical vă va preleva mostre
procedurilor de imigrare, veți fi
faringiene (gât)
transportat la locul de cazare
Vi se vor da termene până la care veți
Așteptați în cameră până la sosirea
primi rezultatele
rezultatului testului

La nevoie, vi se va da un certificat,
pentru călătorie, al unui test negativ
efectuat cu 48ore înaintea plecării
Îl veți lua la 24ore după test, din
unitatea care a efectuat testul
Dacă certificatele din China nu sunt
acceptate în țara de destinație, Beijing
2022 vă va obține certificarea
necesară.

PUNCTE IMPORTANTE DE REȚINUT (3/4)
ÎNAINTEA PLECĂRII

Managementul
Rezultatelor Pozitive
ale Testelor COVID19 și al Contactelor
Apropiate

Dacă oricare din testele COVID-19 (PCR) are
rezultat pozitiv, nu plecați către China și
informați-vă imediat CLOul

La primirea rezultatului cu 72ore înaintea
plecării, deschideți
https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/login
Selectați ”Apply for health declaratoin form”

Codul QR Verde de
Sănătate

Completați formularul și încărcați documentele
cerute
După acordul Ambasadei sau Consulatului,
codul se va schimba din portocaliu în verde.
Aceasta poate dura cât3va ore
Păstrați o fotografie a acestui cod pentru a o
preenta la aeroport. Vi se poate cere să intrați
în sistem pentru a-l vedea în original

INTRAREA ÎN CHINA

LA JOCURI

PLECAREA DIN CHINA

Dacă rezultatul testului este pozitiv sau neclar,
vi se va cere să efectuați un test de confirmare
(nazofaringian)

Dacă ați fost informat de CLO că aveți un
rezultat pozitiv sau neclar, veți efectua un test
de confirmare (nazofaringian)

Dacă acesta va fi pozitiv, în funcție de
simptome, veți fi condus într-o cameră de
izolare sau la un spital pentru tratament

Personalul medical vă va comunica rezultatul, îl Dacă ați fost identificat contact apropiat al cuiva
va informa pe CLO și vă va comunica următorii care a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, aveți
pași
posibilitatea de a fi transportat cu un vehicul
dedicat la aeroport și de a părăsi China, cu
Dacă ați fost identificat contact apropiat al cuiva condiția de a prezenta un rezultat negativ la un
care a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, vi se test efectuat în ultimele 24ore
vor impune măsuri suplimentare. CLOul vă va
informa în cel mult 24ore cu privire la aceste
măsuri și la următorii pași, inclusiv izolarea,
după caz

Dacă ați fost identificat contact apropiat al cuiva
din avion care a fost confirmat pozitiv cu
COVID-19, vi se vor impune măsuri
suplimentare. CLOul vă va informa în cel mult
24ore cu privire la aceste măsuri și la următorii
pași

PUNCTE IMPORTANTE DE REȚINUT (4/4)
ÎNAINTEA PLECĂRII
Completați online Declarația Vamală de
Sănătate la https://healthcustomsapp.com
cu cel mult 24ore înainte să ajungeți în
China și înregistrați formularul

Codul QR al
Declarației Vamale
de Sănătate

Carantina

Dacă datele au fost introduse corect, veți
primi un Cod QR (corespunzător Declarației
Vamale de Sănătate)
Păstrați în telefon o captură de ecran a
acestui cod (foto) pentru a-l prezenta la
procedurile de îmbarcare și la sosirea pe
aeroportul din Beijing

INTRAREA ÎN CHINA

Prezentați fotografia Codului QR al
Declarației vamale de Sănătate ofițerului
vamal la sosirea în China

LA JOCURI

PLECAREA DIN CHINA

Generați-vă un alt Cod QR al Declarației
Vamele de Sănătate în același fel ca la
intrarea în China

Este posibil să vi se ceară să intrați în
sistem și să prezentați codul online

Păstrați o captură de ecran (foto) pentru a
prezenta acest cod la îmbarcarea în zborul
de plecare

Dacă sunteți vaccinat complet cu 14 zile
înaintea plecării spre China, veți fi admis în
Circuitul Închis fără carantină. Dacă nu, veți
efectua la sosire 21 zile de carantină într-o
unitate desemnată

Rezidenții în China din Circuitul Închis vor
efectua, dacă este cazul, o perioadă de
carantină post-JO

PLANIFICAREA GENERALĂ
ȘI PRINCIPIILE OPERAȚIONALE
Prevederile acestui Regulament au fost folosite
pentru a dezvolta principii comune de operare
aplicabile tuturor locurilor de desfășurare a
competițiilor și a zonelor majore non-sportive
Aceste principii comune de operare vor fi
adaptate pentru fiecare loc în parte prin Planuri
Specifice Operaționale la Locurile de Desfășurare
a Competițiilor, cu măsuri specifice de prevenție
pentru fiecare sport și planificări ce vor reflecta
măsurile de prevenție.

o

o

1. Distanțarea socială și separarea fluxurilor
• Asigurarea distanțării sociale:
o Păstrarea standardului prezentat în
Regulament privind distanțarea fizică:
cel puțin doi metri față de sportivi și un
metru față de ceilalți participanți
o Acolo unde nu este posibil, de exemplu
în ascensoare și camere mici, numărul
persoanelor va fi limitat și conversațiile
interzise

Personalul va coordona mișcările oamenilor, îi
va ghideze și va oferi ajutor. Aceștia se vor afla
unde aglomerația este mai probabilă, inclusiv
liniile de așteptare, de exemplu la Pedestrian
Screening Areas (PSAuri), zonele de verificare
a temperaturii, concursuri, toalete, magazine,
intrări și ieșiri. Ei vor asigura limita maximă a
persoanelor din interior
Distanța fizică va fi planificată, organizată și
administrată în zonele spectatorilor (cu scaune
sau fără), atât în zonele cu acreditare cât și în
cele cu bilete

o

Afișajul va fi instalat în toate locurile necesare,
inclusiv marcaje de distanțare pe sol

o

Măsuri de prevenție privind contactul
(separatoare, protecții transparente) vor fi
instalate ca o măsură adițională acolo unde
distanțarea fizică nu poate fi realizată (ex.,
magazine de alimente, zonele de check-in,
ghișeele, zonele de lucru etc.)

Zonele bazelor JO și adminstrarea fluxului
persoanelor
•

Separarea fluxurilor între sportivi și ceilalți:
Traseele sportivilor vor fi organizate astfel încât
să nu se intersecteze cu alții, cu excepția
cazurilor unde nu este posibil din motive
operaționale, caz în care vor fi impuse măsuri
adiționale precum traversarea planificată.
Traficul unidirecțional va fi solicitat în zonele de
culise

•

Vor fi folosite planuri de administrare a
nivelurilor de trafic și ocupare pentru a se
asigura următoarele:
o

Reducerea aglomerației când persoanele
ies din zone cu capacitate mare și intră în
zone cu capacitate mică

o

Administrarea situațiilor când grupuri
diferite se întâlnesc sau ocupă același
spațiu simultan

o

Dezvoltarea protocoalelor de curățare
pentru spații care sunt folosite frecvent.

PLANIFICAREA GENERALĂ
ȘI PRINCIPIILE OPERAȚIONALE
2. Purtarea măștii
Măștile trebuie purtate de toată lumea și tot timpul, în
toate locurile, cu excepția sportivilor care se
antrenează sau concurează. Oficialii au excepție de
la regulă doar pentru motive operaționale (ex. pe
terenul de joc). Copiii sub 5 ani sunt, de asemenea,
exceptați
Măștile pot fi scoase la masă, dar trebuie imediat
înlocuite când activitatea este terminată
3. Igiena personală, curățarea și dezinfectarea

o

o

•

Dezinfectantul pentru mâini va fi accesibil
pentru persoanele cu diverse tipuri de
dizabilități

Operațiuni de dezinfectare și curățare
o

• Igiena personală:
o Spălați-vă mâinile cu săpun și folosiți des
dezinfectant pentru mâini
o Dezinfectantul pentru mâini va fi disponibil
în numeroase locuri în fiecare locație,
inclusiv la fiecare punct de intrare/ieșire,
camere medicale, zone de masă, toalete,
zone mixte, zone de presă, culoarele dintre
zonele spectatorilor, zone de lucru, birouri
de informații, puncte de distribuție a gheții și
a prosoapelor, vestiare, zone de încălzire
pentru sportivi și sala de fitness etc.

Dezinfectantul pentru mâini va fi disponibil
pentru spectatori în toate zonele publice
generale, precum PSAurile etc.

o

Suprafețele atinse frecvent (clanțele,
panourile, balustradele, birourile, ghișeele,
chiuvetele, întrerupătoarele, butoanele
lifturilor, suprafețele de mâncare și alte zone
unde este de așteptat un contact frecvent
intens) vor fi dezinfectate de mai multe ori pe
zi
Dezinfectați mesele/scaunele după masă și
echipamentul la comun (precum microfoane,
echipament sportiv, paturile medicale,
dispozitive hand-held etc.) înainte și după
folosire

4. Conștientizare și Informare: Afișajul și
Anunțurile
•

Orientarea și afișajul în locație: Planul
COVID-19 de Afișaj va susține
conștientizarea privind respectarea
măsurilor de prevenție a COVID-19

•

Personalul de serviciu pentru evenimente
(EVS) va ajuta la conștientizarea și la
respectarea măsurilor de prevenție

•

Afișaj detaliat (incluzând pictograme)
referitor la măsurile de prevenție va fi
instalat pentru a susține respectarea
normelor de prevenție (purtarea măștii,
distanțarea fizică, igiena, dezinfecția,
comportamentul pe scaun etc.). Acesta va
include marcaje pe sol și afișaj accesibil
pentru persoane cu dizabilități de vedere.
Afișajul pentru măsurile de prevenție va fi
diferit cel pentru informații privind JO

•

Mesajele vor fi transmise, de asemenea,
prin anunțuri publice și ecrane video

PLANIFICAREA GENERALĂ
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5. Operațiuni de prevenție a infectării
mâncării și băuturii
• Atenție pe durata mesei, când riscul de
infectare este ridicat
• Măsurile suplimentare în zonele de masă
vor include:
o instalarea unor măsuri de prevenire a
contactului fizic (separatoare, ecrane)
o instalarea de dezinfectante pentru
mâini la intrare și la recepție
o dezinfectarea și curățarea meselor în
mod regulat
o afișaj, de exemplu reguli pentru
spălarea mâinilor, privind purtarea
măștii etc.
o dezinfectarea dozatoarelor de apă și
a cuptoarelor cu microunde
o instalarea afișajului la sol în zonele
de așteptare (cel puțin 1m distanță)
o ventilarea zonelor interioare
o personalul va purta mănuși
o instalarea săpunului lichid pentru
spălarea mâinilor (dozatoare)

o

Luarea mesei în afara zonei de masă
când este posibil, pentru a evita
zonele aglomerate, situațiile de
contact apropiat și spațiile închise.

6. Intrarea în baze: operațiuni privind
Pedestrian Screening Areas (PSA) și
Vehicule Screening Areas (VSA) –
Proceduri de verificare a temperaturii
•

Tuturor li se va verifica temperatura
înainte de intrarea într-o bază JO

•

Prima zonă de măsurare a temperaturii va
fi în fața intrării în bază, înainte de PSA
sau VSA. Temperatura va fi măsurată cu
un termograf sau un termometru fără
contact. Consultă pagina 33 pentru mai
multe detalii.

7. Spații de izolare în bazele JO
•

Vor exista spații de izolare în fiecare
bază, aproape de centrele medicale

•

Dacă prezentați simptome COVID-19 sau
orice simptom de boală, veți fi izolat
temporar în acest spațiu

•

Dacă primiți un rezultat pozitiv la un test
în timp ce sunteți în bază, veți fi izolat
temporar în acest spațiu. Anunțați-vă
imediat CLOul

PLANIFICAREA GENERALĂ
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8. Informații suplimentare
•

Personalul de serviciu din baze va fi testat
mai frecvent. Toate examinările vor avea
loc în afara perimetrului bazelor

•

Personalul de serviciu va fi redus la
minimul esențial

•

Aplicațiile fără contact vor fi recomandate

•

Plățile la Bazele JO se vor putea efectua
cu carduri VISA sau cu numerar (Yuani
Chinezi – RMB)

•

Participanții la JO din afara Circuitului
Închis, vor avea aplicate etichete speciale
pe cardurile de acreditare (OIAC)

•

În caz de urgență, se va permite
personalului specializat din afara
Circuitului Închis accesul în interior, cu
echipament suplimentar de protecție,
pentru a soluționa cazurile critice

•

Personalul fiecărei Baze JO este împărțit
în 2 grupe, respectiv la interiorul și la
exteriorul Circuitului Închis, pentru a
preveni trecerea nepermisă între aceste
zone

•

Prezentările sportive vor promova
măsurile anti-COVID-19 prin anunțuri și
mesaje pe ecranele video

WEBSITE-URI ȘI
APLICAȚII PE TELEFON

Paginile următoare conțin prezentarea generală a
funcționalității website-urilor și aplicațiilor pe
telefon. Mai multe informații, inclusiv instrucțiunile
pas-cu-pas vor fi transmise CLOului pentru a fi
prezentate membrilor delegației.

APLICAȚIA MY 2022 ȘI SISTEMUL DE MONITORIZARE A SĂNĂTĂȚII (HMS)
Pentru a susține succesul desfășurării JO și
securitatea tuturor participanților, Beijing 2022 a
creat aplicația My 2022, care include informații de
la Comitetul de Organizare, de la Municipalitatea
Beijing și informații generale. Una din funcțiunile
aplicației este Sistemul de Monitorizare a
Sănătății (HMS). Aceasta va fi operabilă în limbile
Chineză și Engleză și va corespunde standardelor
și cerințelor internaționale din domeniul
informațional al conținutului internet

Dacă sunteți participant acreditat la JO din China,
va trebui să instalați aplicația și să vă înregistrați în
sistemul HMS. Veți aporta zilnic în sistem starea
sănătății cu 14 zile înaintea începerii JO, pe
perioada lor și pe perioada carantinei post-JO

Accesul pe Calculator (PC)

1. Accesul și Înregistrarea

Dacă sunteți participant acreditat la JO din afara
Chinei, va trebui să descărcați aplicația My 2022,
să o instalați pe telefon și să vă înregistrați în
sistemul HMS cu cel puțin 14 zile înaintea plecării
spre China. Va trebui să vă verificați zilnic starea
sănătății în această perioadă și să înregistrați
datele în aplicație înaintea plecării și pe toată
perioada șederii în China

Accesul pe Dispozitivele Mobile

După ce ați instalat aplicația, deschideți-o și
acceptați ”User Agreement and Privacy Policy”.
Apăsați butonul ”Me” din josul paginii și accesați
metoda de înregistrare a contul personal folosind
numărul acreditării voastre ca nume de utilizator
(username) și data emiterii pașaportului vostru
(format YYYMMDD) ca parolă (password) inițială.
Introduceți codul de verificare CAPCHA.

Aceste proceduri se aplică și rezidenților din China

Dacă nu puteți accesa un app store, puteți instala
aplicația manual după ce descărcați pachetul de
instalare de aici. Este nevoie de 150mb memorie

Sistemul HMS poate fi accesat fie prin aplicația My
2022 de pe telefonul mobil, fie prin intermediul unui
browser pe un calculator/laptop/tabletă
My 2022 permite utilizarea simultană de pe mai
multe dispozitive mobile
Dacă folosiți un sistem iOS, puteți descărca și
instala aplicația My 2022 de p App Store. Dacă
sunteți utilizator Android și/sau HarmonyOS, veți
găsi aplicația My 2022 în magazinul Google Play

Accesați My 2022 la adresa:
https://hms.beijing2022.cn
Înregistrarea în My 2022

După prima intrare în cont, va trebui să vă
modificați passwordul. Noul password trebuie să
conțină o combinație de cel puțin 8 și cel mult 20
caractere care să fie cifre, litere (sensibil la literele
mari și mici) și caractere speciale. După
modificarea passwordului va trebui să re-intrați în
cont.
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2. Angajamentul unei Raportări Oneste

5. Rezultatele Testelor COVID-19 (PCR)

8. Informații Adiționale despre My 2022

La prima intrare în contul din sistemul HMS, vi se
va deschide pagina Angajamentului Raportării
Oneste. Va trebui să confirmați faptul că datele
personale înregistrate sunt reale și actualizate.
Apăsați butonul ”Confirm” pentru a închide pagina.

Va trebui să efectuați 2 teste COVID-19 (PCR) cu
cel mult 96 ore înaintea plecării spre China, iar
unul din acestea cu cel mult 72 ore înaintea
plecării. Încărcați în sistemul HMS rezultatele
negative ale testului efectuat cu cel mult 72 ore
înaintea plecării. Acest test trebuie efectuat de un
operator agreat de Ambasada/Consulatul Chinei
de pe teritoriul vostru. Celălalt test este o cerere
adițională a Beijing 2022 și a CIO. Rezultatul
acestuia nu trebuie încărcat în sistem, însă va
trebui să-l aveți la voi la intrarea în China. Dacă vi
se va cere un test de anticorpi IgM, încărcați în
sistem și rezultatul acestuia.

Funcțiuni adiționale

După închiderea paginii angajamentului, apăsați
butoanele (pe mobil) sau opțiunile din meniu (pe
PC) pentru a naviga și a completa în continuare
acțiunile.
3. Informații de Vaccinare COVID-19
Introduceți informațiile privind vaccinul vostru
COVID-19 (inclusiv numele fabricantului fiecărei
doze și data vaccinării) și încărcați certificatul de
vaccinare.
4. Informațiile Zilnice de Sănătate
Introduceți zilnic informațiile de sănătate (inclusiv
temperatura corporală, orice simptom sau
înregistrare medicală) și istoria epidemiologică
începând cu 14 zile înaintea plecării spre China.

La intrarea în My 2022 veți observa câteva alte
funcțiuni, în afara sistemului HMS. Acestea vor
apare în funcție de rolul vostru la JO și pot include:
• Chat și group chat cu alți utilizatori My 2022
• Portalul de știri și vreme al Beijing 2022
• Enciclopedia JO și Paralimpice de Iarnă,
inclusiv sporturile JO Beijing 2022, mascotele și
detaliile partenerilor
• Interpret online și traducere inteligentă

6. Raportarea Informațiilor Personale

• Informații despre sistemul de transport

Aici vă puteți verifica informațiile voastre de
sănătate, inclusiv cele zilnice

• Informații sportive, inclusiv calendarul
competițiilor și medaliile

7. Informațiile de Călătorie

• Informații despre Bazele JO – Smart Arena

Înaintea călătoriei spre China va trebui să puneți la
dispoziție informațiile legate de planul acestei
călătorii (data sosirii, numărul zborului, numărul
locului, data plecării planificate etc.)

• Magazinul online Beijing 2022
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Contacte de Suport pentru Utilizatorii My 2022
Telefon: +86-10-6668-9901
Email: My2022Tech@beijing2022.cn
Protecția Datelor Personale
My 2022 este conformă cu stanardele internaționale
și legile din China. Pentru mai multe detalii selectați
butonul Me al aplicației, apoi Account Settings și
Privacy Policy
CODURILE QR NECESARE INTRĂRII ÎN CHINA
În afară de My 2022 veți avea nevoie de 2 coduri QR
cerute de autoritățile chineze la intrarea în China:
Codul QR Verde de Sănătate și Codul QR al
Declarației Vamale de Sănătate. Acestea se pot
obține completând 2 formulare online. Din cauza
restricțiilor de protecție a datelor personale, aceasta
necesită introducerea unor date deja introduse în
sistemul HMS.
Formularele se pot completa pe telefon, tabletă sau
PC. Luați-le în considerare pe acelea pe care este
mai ușoară captura de ecran a codului QR și
prezentarea acestuia la ghișeu la cerere

Organizația voastră poate avea blocări de securitate
care vă opresc accesul la aceste formulare online. În
caz de nefuncționare, încercați alte browsere, alte
dispozitive sau alte conexiuni/rețele de internet

•
•

1. Codul Verde de Sănătate (cod QR) - Green
Health Code
Pentru a obține Codul Verde de Sănătate, încărcați
certificatele rezultatelor testelor COVID-19 (PCR)
făcute cu cel mult 72ore înaintea plecării și
răspundeți online la întrebările autorităților chineze la
https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/login
•
•
•
•
•
•
•

Apăsați ”Register now” la prima utilizare
După ce vă introduceți adresa de email, apăsați
”Get the verification code”
Verificați-vă email-ul și introduceți codul primit.
Verificați și căsuța spam/junk dacă nu găsiți
email-ul trimis de sistem
Confirmați căsuța ”Terms and Conditions” și
apăsați ”Next Step”
Creați o parolă. Aceasta vă va folosi la intrările
viitoare în acest cont (ex. pentru codul QR)
Selectați opțiunea ”Foreign” (Pasager Străin)
Completați întrebările de securitate

•
•
•

•

Selectați ”Apply for health declaration form”
Completați formularul cu datele personale și
încărcați documentele cerute (inclusiv pagina cu
date personale din pașaport, dovada rezidenței,
acreditarea la JO sau viza de intrare în China,
itinerariul, scrisoarea de invitație, rezultatul
negativ al testului PCR, certificatul de vaccinare
și, dacă ați avut COVID-19, cererea pe care ați
primit-o semnată și ștampilată de la Beijing 2022
Apăsați ”Submit”
Ambasada/Consulatul Chinei de pe teritoriul
vostru va procesa în câteva ore formularul.
După ce datele voastre au fost aprobate,
culoarea codului QR se va schimba din
portocaliu în verde. Nu închideți browserul, nici
aplicația până nu primiți un email de confirmare
din sistem pentru Codul QR Verde. Reîncărcați
(refresh) pagina pentru ca acesta să apară
Păstrați o captură de ecran a acestui cod QR
verde pentru a o prezenta la sosirea pe aeroport.
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2. Codul QR al Declarației Vamale de Sănătate
Pentru a obține acest cod QR vi se va cere să
completați un formular adițional cu 24 ore înaintea
sosirii în China la http://health.customsapp.com
Deschideți pagina
Completați formularul. Vi se va cere să introduceți
numărul locului din avion, deci va trebui faceți acest
lucru după primirea înregistrării (check-in) pe zborul
către China (cel final, dacă zburați cu conexiune)
Apăsați ”Declare” pe ecranul inițial și completați
întrebările din declarație. Selectați Agree pentru a vă
salva răspunsurile (nu salvați online sau pe
dispozitive nesigure). Selectați Entry.
Introduceți informațiile cerute, inclusiv numărul
zborului și al locului din avion. Scrieți literele cu
majuscule și fără spații (ex. LH1078 sau 32B).
Introduceți datele de contact, inclusiv numele și
numărul de telefon al celui care v-a eliberat invitația
(CLOul vă va comunica datele corespondentul vostru
din cadrul Beijing 2022), ca și adresa completă a
locației sau a hotelului la care veți sta în China.

Dacă nu știți această adresă, completați ”Winter
Olympic/Paralympic Delegation Residency”
Declarați istoria completă a călătoriilor voastre în
ultimele 14 zile (apăsați + pentru a adăuga mai multe
destinații unde ați călătorit)

Salvați o captură de ecran a acestui cod. Este
posibil să vi se ceară să prezentați acest cod la
îmbarcare și, în mod sigur, la intrarea în China.
Este, totodată, posibil să vi se ceară să reintrați în
sistem pentru a prezenta acest cod

Răspundeți la întrebările privitoare la COVID-19 și
declarați orice simptom avut în ultimele 14 zile

La nevoie, vi se va acorda asistență pe aeroport, la
intrarea în China

Introduceți statutul vostru de vaccinare. Dacă
sunteți vaccinat complet selectați Yes si completați
doar data ultimei doze. Dacă nu sunteți vaccinat
complet, selectați Yes și completați datele
administrării fiecărei doze
Verificați-vă atent răspunsurile și certificați faptul
că toate informațiile sunt corecte și reale.
Introduceți codul de verificare CAPCHA si apăsați
Submit
Dacă toate informațiile sunt corecte, vi se va
genera un Cod QR al Declarației Vamale de
Sănătate, valabil 24ore.

WEBSITE-URI ȘI
APLICAȚII PE TELEFON
SFATURI DE UTILIZARE
Tehnologia, telefoanele inteligente și aplicațiile vor
juca un rol important la siguranța participării voastre
și a succesului JO. De aceea, parcurgeți sfaturile de
mai jos pentru a vă ușura folosirea acestora în China

• Este recomandat să aveți o baterie externă, cu
cablurile corespunzătoare. Respectați regulile
companiei aeriene, ale aeroportului și țării privind
transportul acestor baterii

Înaintea plecării spre China, verificați cu
operatorul vostru de telefonie mobilă
următoarele:

• Asigurați-vă că aveți toate cablurile,
transformatoarele și adaptoarele necesare
pentru telefonul pe care-l utilizați. Este
recomandat să aveți toate acestea în bagajul de
mână și rezervele în cel de cală

• Abonamentul vostru (SIMul) este admis,
deblocat și cu roaming de date și voce în China
• Aveți posibilitatea de vă monitoriza și completa
opțiunile din străinătate
• Telefonul este compatibil cu rețeaua de telefonie
mobilă din China
• Dacă doriți să achiziționați o cartelă SIM în
China, asigurați-vă că telefonul este deblocat și
compatibil cu SIMuri internaționale
• Încărcați complet telefonul înaintea debarcării din
avion și a intrării pe fluxul de intrare (vamă,
imigrări etc.)

• Este recomandat să aveți un telefon de rezervă,
pentru orice eventualitate
• Puteți, de asemenea, achiziționa o cartelă SIM
de tip Global Roaming pentru a o utiliza în China.
Esixtă pe piața online o mare varietate de tipuri
de abonamente flexibile. Dacă apelați la o astfel
de soluție, comandați SIMul în avans pentru a-l
primi înaintea plecării în China

• Asigurați-vă că v-ați familiarizat cu utilizarea și
operarea telefonului mobil înaintea plecării, în
special cum se activează/dezactivează modul
Flight, roaming-ul internațional, datele mobile
și cum se face captura de ecran (screenshot)
• Modelele de telefoane mobile sunt diferite ca
mod de utilizare și poate fi dificil cuiva din
China să vă ofere asistență în folosirea tipului
și modelului pe care-l utilizați
• Atenție la siguranța și securitatea telefonului
vostru, inclusiv la utilizarea huselor și
protecțiilor suplimentare de ecran (folii etc.), la
mediile și condițiile de utilizare

WEBSITE-URI ȘI
APLICAȚII PE TELEFON
• Atenție la securitatea datelor personale din
telefon. La nevoie, cereți sfatul persoanelor
calificate din organizația voastră pentru a vă
instala ecran blocat (Screen Lock) cu parolă și
aplicații compatibile cu ghidul și politica
organizației
• Efectuați copii de siguranță (backup) a datelor
din telefon înaintea plecării. Asigurați-vă că aveți
o metodă corespunzătoare și accesibilă de
backup pentru datele și fotografiile importante pe
durata călătoriei
• Înaintea plecări spre China asigurați-vă că aveți
memorie suficientă în telefon pentru aplicațiile
necesare și pentru fotografii
• Pregătiți și puneți la îndemână toate detaliile de
călătorie necesare pentru aplicații, formulare
etc., în așa fel încât să le puteți introduce ușor în
sisteme și aplicații la momentul necesar pe
aeroport și în China

GESTIONAREA ASPECTELOR
LEGATE DE COVID-19
Pe durata JO, CLOul va primi ajutor de la echipele
specializate ale Beijing 2022 și CIO, cu acces direct
la autoritățile de sănătate publică. Aceste echipe
sunt:
• Oficiul de Coordonare Generală COVID-19 al
Beijing 2022 va fi centrul principal de distribuție
al informațiilor și gestiunii tuturor aspectelor
legate de COVID-19, inclusiv testele de
verificare, gestiunea cazurilor pozitive și
monitorizarea stării de sănătate
• Oficiul JO al CIO pentru Echipe de Suport va
acorda asistență adițională CLOului, inclusiv
instrucțiuni și materiale prin intermediul portalului
pentru CLO
• Comisia Medicală de Experți va oferi analiza
cazurilor complexe și protocoalele pentru
acestea, precum și asistență în gestiunea
contactelor apropiate potențiale ale cazurilor
confirmate de COVID-19, pe baza planului de
teste de verificare care va fi implementat la JO

• Autoritățile de sănătate publică din China vor
colabora cu Beijing 2022 la gestionarea cazurilor
confirmate de COVID-19 și contacte apropiate,
inclusiv coordonarea tratamentelor și/sau a
necesităților de izolare a acestor persoane

GESTIONAREA ASPECTELOR
LEGATE DE COVID-19
Supravegherea
COVID-19

Guvernul
Chinei

Echipa Executivă Beijing 2022

Echipa Executivă pt. JO a CIO

Centrul Principal de Operațiuni (MOC)

Oficiul JO al CIO (GDO)

Comisia Medicală de Experți
(cazuri complexe, recomandări)

Agenții Guvernamentale
(ex. CDC/Vamă)

Oficiul de Coordonare Generală
COVID-19
Beijing 2022

Echipa de Intervenție
CIO GDO COVID-19

COVID-19
Echipele de la Bazele
JO și FA
Beijing 2022
Contact Operațional
pt CLO
Ofițerii de Legătură COVID-19 (CLO)

Portalul CLO

Gestionarea

Instrucțiuni și
materiale pt.
CLO

PROCESAREA
DATELOR PERSONALE
Unele măsuri anti-COVID-19 din acest Regulament
cer colectarea și procesarea datelor personale ale
participanților acreditați la JO. Acestea includ
informații biografice (nume, data nașterii, numărul
acreditării etc.) și informații de sănătate
(temperatura corporală, simptome, rapoarte de
sănătate, statutul de vaccinare etc.).
Aceste date sunt colectate prin teste de verificare,
aplicații pe telefonul mobil și alte sisteme IT, la
diferite ocazii, înaintea călătoriei spre China și pe
durata JO. Pot fi înregistrate de voi, CNOul sau
CLOul vostru și/sau alte entități terțe implicate în
implementarea măsurilor anti-COVID-19, de
exemplu laboratoarele de testare.
Datele personale vor fi procesate în concordanță
cu legile și regulamentele în vigoare de
următoarele entități (fiecare pentru operațiunile
relevante):
• Beijing 2022
• Autoritățile chineze (inclusiv Guvernul Chinei,
autoritățile locale și alte autorități de sănătate)

• CIO și alte entități implicate în implementarea
măsurilor
• CNOul/Fiul (după caz)
• Prestatori de servicii medicale și de sănătate.
Informații adiționale despre procesarea datelor
personale în contextul măsurilor anti-COVID-19 vor
fi comunicate în timp util și vor completa
”Notificarea privind Procesarea Datelor Personale
ale Participanților și Altor Persoane Acreditate la
JO Beijing 2022”.
Este posibilă, de asemenea, introducerea unor
notificări separate și/sau politici de confidențialitate
privind activitățile de procesare a datelor specifice,
precum utilizarea sistemului HMS sau a altor
aplicații mobile și sisteme IT gestionate de Beijing
2022 sau de autoritățile chineze competente.

CONFORMITATE
ȘI CONSECINȚE
Măsurile prevăzute în acest Regulament au fost
stabilite pe baza ultimelor cercetări științifice, avize
ale experților și bunele practici ale altor evenimente
internaționale. Vă atragem atenția asupra faptului
că riscurile și impactul nu pot fi eliminate în
totalitate și că sunteți de acord că riscul participării
voastre la aceste JO vă aparține în totalitate.
Suntem încrezători în faptul că aceste măsuri sunt
corect proporționate pentru a minimiza riscurile și
impactul menționate mai sus și contăm pe
conformitatea voastră cu acestea.
Ca parte a procesului și documentelor de
acreditare la JO, CNOul vostru vă va supune
atenției informații cu privire la aceste măsuri. În
particular, faptul că a vă conforma normelor acestui
Regulament este absolut necesar pentru a obține
acreditarea și a o păstra.

Totodată, în unele cazuri, aceste măsuri pot
include procesare datelor voastre personale,
inclusiv informații medicale și de sănătate.
Din aceste motive dorim să ne asigurăm că ați citit
și ați înțeles conținutul acestui Regulament
(inclusiv actualizările sale următoare) și că veți
respecta regulile pe care le conține.
Totodată, vă rugăm să adoptați aceeași atitudine
de conformitate și pentru orice alte instrucțiuni pe
care le-ar putea emite autoritățile chineze, CIO, IF,
Beijing 2022 sau CNOul vostru.
Conformitatea voastră cu aceste de reguli și
instrucțiuni este vitală pentru a pute atinge
obiectivul nostru comun: protejarea sănătății tuturor
participanților la JO și securitatea desfășurării
acestor jocuri.

Nerespectarea acestor reguli vă poate expune
unor consecințe cu impact asupra participării
voastre la JO, accesul la bazele JO și, în unele
cazuri, asupra participării voastre la competiții.
Totodată, această non-conformitate, precum
refuzul efectuării unui test, deplasarea la destinații
nepermise sau omiterea intenționată a purtării
măștii sau a respectării distanței fizice, poate
atrage consecințe disciplinare.
Acestea pot fi impuse de CIO (pentru JO), CIP
(pentru Paralimpice) și/sau CNOul vostru, în
concordanță cu propriile lor norme și regulamente.

CONFORMITATE
ȘI CONSECINȚE
În cazul încălcării normelor acestui Regulament
cu ocazia JO și fără a se limita la consecințele sau
sancțiunile impuse de CNOul vostru sau altă
autoritate competentă, puteți fi expuși la
următoarele eventuale consecințe, în concordanță
cu Charta Olimpică:
•
•
•
•
•

Atenționarea
Retragerea temporară sau permanentă a
acreditării la JO
Excluderea sau ineligibilitatea temporară sau
permanentă de la JO (cu consecințele
prevăzute de Charta Olimpică)
Descalificarea (cu consecințele prevăzute de
Charta Olimpică)
Sancțiuni financiare

Astfel de consecințe pot fi impuse asupra voastră
în concordanță cu procedurile descrise în
Regulamentul Disciplinar aplicabil JO Beijing 2022
stabilit de CIO.

În cazul încălcării normelor acestui Regulament
cu ocazia Jocurilor Paralimpice și fără a se limita
la consecințele sau sancțiunile impuse de comitetul
vostru paralimpic (CIP) sau altă autoritate
competentă, puteți fi expuși la următoarele
eventuale consecințe, în concordanță cu Charta
Olimpică:
•
•
•
•
•

Atenționarea
Retragerea temporară sau permanentă a
acreditării
Excluderea sau ineligibilitatea temporară sau
permanentă de la Jocurile Paralimpice
Descalificarea
Sancțiuni financiare

Comitetul vostru paralimpic poate avea deja în
vigoare norme precum coduri de conduită sau
reguli specifice pentru COVID-19 care pot conține
prevederi similare și/sau adiționale celor din acest
Regulament. În cazul încălcării oricăreia din
acestea, consecințele și sancțiunile se află sub
autoritatea CIPului vostru în concordanță cu
regulile sus-menționate și, deci, vi se pot aplica.

FI-ul vostru poate avea reguli specifice care conțin
consecințe legate de COVID-19 pentru
sportul/disciplina/proba voastră și, în concluzie,
acestea vi se aplică vouă și/sau echipei voastre.
Vă atragem atenția asupra faptului că dacă se
constată discrepanțe între aceste reguli și cele
prevăzute în acest Regulament, cele din urmă
prevalează.
Vă rugăm să luați la cunoștință faptul că unele
măsuri prevăzute în acest Regulament, precum
cele privind intrarea în, sau plecarea din, China, se
află sub jurisdicția autorităților chineze.
In cazul în care aveți nelămuriri despre
nerespectarea acestui Regulament, adresați-le în
primă instanță CLOului, care vă va determina
următorii pași. CLOul va primi informații
suplimentare și sprijin în situațiile de nerespectare
ale acestui Regulament.
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