
Phần 5 - Các vấn đề về Truyền thông và Truyền hình 

56– Nguyên tắc chung – Kiểm soát quyền ra vào 

- Mục đích của những nguyên tắc hướng dẫn này nhằm bảo vệ tất cả những cán bộ truyền thông 

và phát thanh truyền hình làm việc trong các sân vận động. 

- Không thể có được sự an toàn tuyệt đối trừ khi liên tục khử trùng/sát khuẩn và làm sạch; và giữ 

khoảng cách vật lý. Vệ sinh cá nhân được coi là cách quan trọng nhất để bảo vệ mỗi cá nhân khỏi 

vi rút và ngăn ngừa lây lan, phát tán. 

- Tất cả các cán bộ đài truyền hình phải xác nhận về những hiểu biết và cam kết thực hiện các quy 

trình phòng ngừa, kiểm tra thân nhiệt khi vào khu vực tác nghiệp. 

- Các hướng dẫn tuân thủ các quy trình phòng ngừa chính (sát khuẩn tay, nguyên tắc ho và hắt hơi, 

giữ khoảng cách an toàn, v.v.) phải được phổ cập cho tất cả các cán bộ truyền thông và truyền hình 

ở mỗi sân vận động. 

- Cán bộ truyền thông và truyền hình phải luôn đeo khẩu trang (y tế hoặc vải ba lớp) ở tất cả các 

khu vực trên sân vận động. 

- Các sân vận động sẽ có một lối đi riêng từ khán đài chính, nơi các cán bộ có thẻ ra vào được yêu 

cầu xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Kết quả xét nghiệm phải có giá trị không quá 

một tuần so với ngày thi đấu. Ngoài ra, thân nhiệt sẽ được kiểm tra. Không được phép vào sân vận 

động trừ khi đã tuân thủ quy trình nêu trên. 

- Sử dụng chất sát khuẩn tay là điều bắt buộc trước khi vào sân vận động. 

- Mỗi nhân viên ảnh và thành viên các kênh truyền thông phải mặc áo bib mọi lúc mọi nơi và 

không được dùng chung với người khác. 

57- Nguyên tắc chung – Quy định an toàn bổ sung 

- Tránh các cuộc đối thoại riêng tư. 

- Các cuộc đối thoại/trao đổi cần thiết chỉ nên tiến hành trong các nhóm nhỏ. 

- Để cửa mở để tránh chạm vào tay nắm cửa; cũng như vệ sinh/sát khuẩn chúng hàng ngày. 

- Không được dùng tay/ngón tay chạm vào nút thang máy, tay vịn cầu thang và tay nắm cửa, thay 

vào đó phải dùng khuỷu tay và phải vệ sinh hàng ngày. 

- Bảo vệ mũi và miệng: đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Lưu ý cách đeo và tháo khẩu trang đúng 

cách và che cả miệng và mũi. 

- Bắt buộc phải sát khuẩn tay trước và sau khi sử dụng thiết bị dùng chung, đặc biệt là thiết bị phát 

sóng. 

- Cung cấp các đồ dùng vệ sinh (Xà phòng - khăn giấy - chất khử trùng) là điều bắt buộc cho các 

khu vực truyền thông và phát sóng, cũng như tất cả các cơ sở vật chất tại sân vận động. 



 

58 – Quy trình trận đấu – Sắp xếp các khu vực 

- Kết hợp việc đảm bảo điều kiện giãn cách vật lý, sân vận động được phân bố thành 4 khu vực: 

 

Khu vực xung quanh sân - Khu vực tập kết truyền hình 

Xe tải sản xuất phát sóng truyền hình (OB) 

Khán đài 1- Vị trí đặt camera 

2- Khán đài dành cho báo chí 

3- Vị trí ngồi của Bình luận viên 

4- Vị trí phòng họp báo 

Khu vực các Quan chức Không có hoạt động truyền thông ngoại trừ 

trong khu vực mixed zone (chỉ dành cho người 

người được cấp phép) 

Sân thi đấu 1- Vị trí camera 

2- Phóng viên ảnh 

 

60- Tổ chức trận đấu – Sơ đồ chỗ ngồi được khuyến nghị với khán đài dành cho giới truyền 

thông 



 

61-Tổ chức trận đấu – Sơ đồ vị trí chỗ ngồi được khuyến nghị cho phóng viên ảnh 

- Phóng viên ảnh phải đứng tại những vị trí theo quy định nêu trên. 

- Khoảng cách giữa các phóng viên ảnh tối thiểu là 2m. 

 

64 – Nguyên tắc hướng dẫn bổ sung 

- Như đã được đề cập, thời gian có mặt tại sân vận động nên được giảm xuống mức tối thiểu. 

- Đội chủ nhà sẽ không cung cấp thức ăn hoặc đồ uống để phòng chống tụ tập đông người. 



- Chỉ những người điều khiển các phương tiện giao thông mới được phép ra vào khu vực. 

- Giữ khoảng cách an toàn trên khán đài để camera và khu vực truyền thông. 

- Khi thực hiện một cuộc phỏng vấn; nên sử dụng micrô và tai nghe riêng biệt cho người phỏng 

vấn và khách mời được phỏng vấn. 

- Thiết bị, bề mặt làm việc và các khu vực chung cần được dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày. 

65- Các hoạt động truyền thông - lối vào sân vận động. 

- Luôn đeo thẻ phóng viên (dễ nhìn thấy) 

- Danh sách đăng ký phóng viên phải được ký xác nhận trước khi được cấp quyền ra vào sân vận 

động. Việc này phải được thực hiện tuân theo một số quy trình nhất định, chẳng hạn như không sử 

dụng cùng một chiếc bút nhiều hơn một lần. 

- Những người từ chối ký sẽ bị từ chối cho vào sân. 

- Thân nhiệt cơ thể sẽ được kiểm tra khi vào cổng. 

- Phóng viên và cầu thủ sẽ đi cổng riêng. 

Nếu không thể áp dụng điều này do cấu trúc sân vận động, lối vào sẽ được ngăn cách bằng cách 

sử dụng các rào chắn để đảm bảo khoảng cách tối thiểu hai mét. 

- Tất cả nhân viên truyền thông phải đeo khẩu trang bảo hộ - khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải 

ba lớp. 

- Những ai không đeo khẩu trang bảo hộ - khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải ba lớp sẽ không 

được vào sân vận động. 

66- Các hoạt động truyền thông trước trận đấu. 

- Sẽ không được phép phỏng vấn trước trận đấu. 

- Khu vực mixed zone sẽ được sử dụng bởi đơn vị truyền hình chủ nhà. 

- Di chuyển của người quay phim phải tách biệt với cầu thủ. 

- Với đơn vị truyền hình chủ nhà (host broadcaster): 

• Cho phép quay cảnh cầu thủ ra khỏi xe buýt với khoảng cách an toàn hai mét. 

• Trong cuộc phỏng vấn nhanh cần giữ khoảng cách an toàn hai mét (nên sử dụng micrô dài 

hoặc có giá đỡ cố định) người phỏng vấn phải đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải ba 

lớp. 

• Phòng thay đồ sẽ không được quay phim bất kỳ lúc nào. 

 

 

 



67- Các hoạt động truyền thông trong trận đấu. 

- Vạch giãn cách hai mét cần được đảm bảo cố định khi các cầu thủ vào sân thi đấu. Đây là trách 

nhiệm của cán bộ truyền thông của giải League/Liên đoàn hoặc cán bộ truyền thông của đội chủ 

nhà. 

- Người quay phim có thể quay hoặc chụp ảnh từ khu vực này nằm trong danh sách các phóng viên 

được phê duyệt. 

- Chỗ ngồi cho phóng viên trong khu vực dành cho truyền thông sẽ được chỉ định ai đến trước 

được phục vụ trước. 

• Khoảng cách giữa các ghế ngồi sẽ là hai mét. 

• Nếu không đủ chỗ ngồi; ghế cho khán giả sẽ được sử dụng. 

- Với đơn vị truyền hình chủ nhà: 

• Được phép quay phim cầu thủ bên trong đường hầm với điều kiện người quay phim phải 

đứng bên ngoài đường hầm với khoảng cách ít nhất hai mét, luôn phải đeo khẩu trang bảo 

hộ. Hoặc quay bằng một camera cố định được đặt trong đường hầm trước khi cầu thủ đến. 

68- Các hoạt động truyền thông sau trận đấu. 

- Họp báo sau trận đấu: sự di chuyển của cán bộ truyền thông và cầu thủ cần được giám sát để đảm 

bảo khoảng cách an toàn. 

- Tất cả mọi người trong phòng họp báo phải luôn đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải ba lớp. 

- Tránh ngồi ở hàng ghế đầu tiên và đảm bảo khoảng cách an toàn hai mét giữa phóng viên và 

khách mời phỏng vấn. 

- Cần đảm bảo khoảng cách một mét giữa các cán bộ truyền thông. 

- Khu vực hỗn hợp sẽ chỉ được sử dụng bởi đơn vị chủ sở hữu quyền phát sóng. 

- Với đơn vị truyền hình chủ nhà: 

• Cho phép phỏng vấn nhanh với một cầu thủ chính của mỗi đội cho mỗi nguồn/kênh. Cuộc 

phỏng vấn cần được thực hiện trên đường kẻ quy định để đảm bảo khoảng cách an toàn 

giữa cầu thủ, máy quay và phóng viên. 

• Tất cả các nhân viên truyền thông đeo găng tay và khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải ba 

lớp trong các cuộc phỏng vấn nhanh. Phải giữ khoảng cách an toàn hai mét trong cuộc 

phỏng vấn. 

69- Các hoạt động truyền thông – Tổng hợp những nét chính 

Thời gian Cán bộ truyền thông  Tính khả dụng 

để tác nghiệp 
Lưu ý 



Trước trận 

đấu 

Đơn vị truyền thông 

phát sóng chủ nhà 

Cầu thủ xuống xe 

bus 
Cho phép 

Đảm bảo 

khoảng cách 

an toàn 2m 

Phòng thay đồ 
Không cho 

phép 
 

Phỏng vấn nhanh 

với HLV và lãnh 

đội 

Cho phép 
Khoảng cách 

an toàn 

Phóng viên 

Phỏng vấn trước 

trận đấu với HLV 

và cầu thủ 

Không cho 

phép 
 

Trong trận 

đấu 

Đơn vị truyền thông 

phát sóng chủ nhà – 

ngoài đường hầm  

Cầu thủ đứng chờ 

trong đường hầm 
Cho phép 

Đảm bảo 

khoảng cách 

an toàn 2m 

Ảnh Danh sách thi đấu, 

lịch thi đấu, những 

thứ khác. 

Cho phép 

Đảm bảo 

khoảng cách 

an toàn 2m 

Sau trận 

đấu 

Đơn vị truyền thông 

phát sóng chủ nhà 
Phóng vấn nhanh 

cầu thủ 
Cho phép 

Đảm bảo 

khoảng cách 

an toàn 2m 

Phóng viên và nhà báo 

Họp báo chính thức Cho phép 

Đảm bảo 

khoảng cách 

an toàn 

Mixed zone 
Không cho 

phép 

Chỉ các đơn vị 

có quyền phát 

sóng 

 


