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Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta på
hundutställningar fr.o.m. 1.8.2020
Statsrådet rekommenderar att inomhus- och utomhustillställningar för över 500 personer kan tillåtas
fr.o.m. den 1 augusti 2020, om epidemiläget fortsatt utvecklas utan några betydande ogynnsamma
avvikelser. Detta förutsätter att säkerheten garanteras med hjälp av anvisningar från Institutet för hälsa och
välfärd och undervisnings- och kulturministeriet om iakttagande av säkerhetsavstånd och hygienrutiner och
begränsning av antalet besökare samt vid behov genom att vid tillställningen avskilja olika områden från
varandra. Regionförvaltningsmyndigheterna fattar utifrån sin prövning beslut under juli, för högst en månad
åt gången.
Arrangörer av och funktionärer och deltagare på utställningar bör iaktta finska statens och myndigheternas
anvisningar om skyddsmetoder och säkerhetsavstånd, som getts på grund av coronavirusläget.
Utställningar kan arrangeras från och med 1.8.2020 med iakttagande av följande anvisningar.
Domare och funktionärer
Finska Kennelklubben understryker att evenemangsarrangörer, funktionärer och deltagare i första
hand ska följa de direktiv som getts av den finska staten och myndigheter.
En person, som deltar i utställningen, deltar i evenemanget på sitt eget ansvar. Kennelklubben, evenemangets
arrangörer eller funktionärer och exteriördomare på utställningen är inte ansvariga för eventuell exponering
för coronavirus eller coronavirussmitta och inte heller för den skada som orsakats av dessa.
Domaren som bedömer på utställningen har rätt att avbryta bedömningen och / eller avlägsna personen
från ringen, ifall de anvisningar som getts inte följs.
Domare och funktionärer kan, om de så önskar, ställa in sina tjänsteuppdrag på evenemanget utan
konsekvenser. Denna rätt gäller fram till utgången av år 2020. I en sådan situation bör arrangören och personen
i fråga sinsemellan komma överens om eventuella kostnader som redan uppstått, så som rese- och
logikostnader som uppstått för personen.
Deltagarens ansvar
En person, som deltar i utställningen, deltar i evenemanget på sitt eget ansvar.
Direktiv om arrangemang av utställningar
-

Rekommendationen är att en person som tillhör riskgruppen inte deltar i utställningen.
Person med luftvägssymtom får inte komma till utställningsplatsen.
Det rekommenderas att högst en person per hund kommer till utställningen.
Närkontakt bör undvikas. Håll ett 1–2 meters säkerhetsavstånd till andra personer.
Utställningen bör i sin helhet arrangeras tillräckligt glest och med iakttagande av säkerhetsavstånd.
Utställare påminns om säkerhetsanvisningar i utställningsbrevet.
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-

-

Utställningsbestyrelsen bör utse en person (t.ex. säkerhetsansvarig), som följer med och ger
anvisningar i enlighet med gällande direktiv.
Bestyrelsen bör se till att det finns tillräckligt många ordningsmän och funktionärer på evenemanget.
Vaccinationsintyg granskas med stickprov under utställningsdagen, det finns inte en separat
vaccinationskontrollpunkt.
Domare, funktionärer och utställare skakar inte hand.
Det bör finnas tillräckligt med handsprit och sopkärl runt utställningsområdet och i
ringarna samt vid ingångarna.
På utställningsplatsen bör finnas möjlighet att tvätta händer.
Myndigheternas allmänna direktiv om matservering iakttas i cafeterian / restaurangen.
Tillräcklig städning bör säkerställas under utställningsdagen.
Utställningsringen bör vara tillräckligt stor så att man till alla delar ska kunna hålla
säkerhetsavstånd under hela utställningsdagen. Stora klasser kan delas upp, ifall alla hundar
inte ryms samtidigt i ringen.
Endast domaren och funktionärerna tillåts in i domartältet.
Utställningsbestyrelsen kan besluta att låta bli att arrangera grupptävlingar.

Rekommendationer för att främja utställningens säkerhet
-

-

På parkeringsplatsen bör eftersträvas att bilarna dirigeras tillräckligt glest från varandra och
så att saker och hundar inte samtidigt tas ut från bilar som är bredvid varandra.
Det är skäl att dela upp ingångarna till flera olika ställen.
Hantering av kontanter bör undvikas och alternativa betalningssätt (t.ex. kortbetalning, MobilePay,
Pivo) bör användas på utställningsplatsen.
Det rekommenderas att reseräkningar i mån av möjlighet fylls i på förhand och skickas till bestyrelsen
per e-post. Kostnaderna betalas till kontot.
Det är skäl att reservera tillräckligt mycket utrymme runt utställningsområdet för utställningstält och
burar.
Säkerhetsavstånd bör iakttas vid trimningsställen.
Det rekommenderas att man inte ställer ut bänkar vid ringkanterna. De som ställer sig vid ringsidan ska
iaktta säkerhetsavstånd.
Rekommendationen är att ringband fästs direkt på marken för att möjliggöra ingång till ringen från
flera olika håll.
Det rekommenderas också att utställningskritiken skrivs elektroniskt.
I ringen ordnas ett särskilt ställe där utställarna kan själv hämta kritiklapparna.
Det rekommenderas att ringfunktionärer har ett separat bord för rosetter osv. Det eftersträvas att
rosetter och priskort ges till vinnarna med iakttagande av säkerhetsavstånd / så att dessa placeras på
marken där handlern kan plocka upp dem ifrån.
Andningsskydd /ansiktsmasker och /eller engångshandskar kan användas på utställningen.
Utställningsbestyrelsen kan även välja att skaffa skyddsutrustning av ovan nämnd slag till funktionärer.
Det rekommenderas att man inte äter i ringen.
Tidtabellen planeras så att det är möjligt att hålla pauser.
Om domaren så önskar kan hen be hundens handler att visa upp hundens bett.

3 (3)

Anvisningarnas giltighetstid
Dessa anvisningar gäller tills vidare. Anvisningarna kan ändras vid behov när myndighetsdirektiv uppdateras.
Aktuella myndighetsdirektiv för coronaläget:
Institutet för hälsa och välfärd THL: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv
Regionförvaltningsverket: https://www.avi.fi/
Statsrådet: https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset

För mera information
Ordförande för utställnings- och domarkommittén
Kimmo Mustonen
kimmo.mustonen@kolumbus.fi
tfn 0400 914 423

