Classic Rally “Acropolis Legends” 15-16/5/2021
Δελτίο Πληροφοριών Νο 5 – 12/5/2021
Υπενθύμιση σχετικά με την διενέργεια Self Test SARS-COV-2
Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες καθώς και στελέχη της Οργανωτικής
Επιτροπής & κριτές & χρονομέτρες πρέπει να υποβληθούν σε Self Test SARS-COV-2.
Ο ΣΙΣΑ έχει προμηθευτεί επαρκή αριθμό Self Test ΣΑΛΙΟΥ (χωρίς χρήση μπατονέτας)
και θα τα διαθέσει στους συμμετέχοντες έναντι του συμβολικού ποσού των 5€ ανά
άτομο.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στα γραφεία του ΣΙΣΑ την Παρασκευή
14/5 ανάμεσα στις ώρες 16:00 & 20:30, όπου μαζί με την παραλαβή υλικού του
αγώνα θα υποβληθούν σε Self Test υπό την παρουσία ειδικευμένου προσωπικού. Η
όλη διαδικασία κρατάει 5 λεπτά.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, για την ασφάλεια και την καλύτερη
εξυπηρέτηση όλων μας να κλείσουν τα πεντάλεπτα ραντεβού τους τηλεφωνικά
την Τετάρτη 12/5 & την Πέμπτη 13/5 από τις 18:00 έως τις 20:00 μέσω της
Γραμματείας του ΣΙΣΑ στο 2109704457. Σε περίπτωση που για οποιοδήποττε λόγο
δεν τηρηθεί ένα ραντεβού τότε οι συμμετέχοντες θα εξυπηρετούνται στο αμέσως
επόμενο κενό.
Πληρώματα επαρχίας και συμμετέχοντες που κωλύονται αποδεδειγμένα να
προσέλθουν την Παρασκευή, θα υποβληθούν σε Self Test το Σάββατο 15/5 τις ώρες
07:30-08:30 στο parking του «Zonar’s Διόνυσος» στην Ακρόπολη.
Δεκτά γίνονται και Self Test επιλογής του συμμετέχοντα (πχ αυτά που διανέμει
δωρεάν το Δημόσιο), με την προυπόθεση ότι θα εκτελεστούν μπροστά στο
ειδικεύμενο προσωπικό μας.
Επίσης γίνονται δεκτά Μοριακά Test ή Rapid Test που συνοδεύονται από βεβαίωση
διαγνωστικού κέντρου ή νοσοκομείου, όχι παλαιότερη των 72 ωρών.

Bulletin No. 5 – 12/5/2021
Reminder on Self Tests SARS-COV-2.
We remind you that all participants as well as Organizing Committee executives &
stewards must undergo a SARS-COV-2 Self Test. SISA has procured a sufficient
number of Self Test (Saliva - without the use of a cotton q-tip) and will make it
available to participants at 5€ per person.
The participants must arrive at the offices of SISA on Friday 14/5 between 16:00 &
20:30, where together with the distribution of the rally material (numbers, plates
etc) they will undergo a Self Test in the presence of qualified staff . The whole
process takes 5 minutes.
Participants are requested, for the safety and the best service of all of us to book
their five-minute appointments by phone on Wednesday 12/5 & Thursday 13/5
from 18:00 to 20:00 through the Secretariat of SISA at 2109704457. In case an
appointment is not kept then the participants will be served in the next vacancy.
Out-of-Athens-crews and participants who are proven to be prevented from arriving
on Friday, will take a Self Test on Saturday 15/5 at 07: 30-08: 30 in the parking lot of
"Zonar's Dionysos" at the Acropolis.
Self-Tests other than the ones offered by the Club are also accepted (eg those
distributed free of charge by the State), provided that they are performed in front of
our qualified staff.
Molecular Tests or Rapid Tests are also accepted, accompanied by a certificate from
a diagnostic center or hospital, not older than 72 hours.

