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Ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi koiranäyttelyissä 2021
Koiranäyttelyitä voidaan järjestää seuraavin ohjein, mikäli yleisötilaisuuksia koskevat aluehallintoviraston
tartuntatautilain nojalla tekemät rajoituspäätökset sen sallivat.
Järjestäjien, toimihenkilöiden ja osallistujien tulee noudattaa Suomen valtion ja viranomaisten
koronatilanteen vuoksi antamia ohjeita suojautumiskeinoista ja turvaetäisyyksistä.

Tuomarit ja toimihenkilöt
Kennelliitto korostaa, että tapahtumien järjestäjien, toimihenkilöiden ja osallistujien on ensisijaisesti
noudatettava Suomen valtion ja viranomaisten antamia ohjeita. Tämä edellyttää mm. turvallisuuden
varmistamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeiden
avulla: turvaetäisyyksien ja hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja asiakasmäärien rajaaminen, tarvittaessa
toimintaa eriyttäen.
Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman
järjestäjät tai näyttelyn toimihenkilöt tai ulkomuototuomarit eivät ole vastuussa mahdollisesta koronaaltistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.
Arvostelevalla ulkomuototuomarilla on oikeus keskeyttää arvostelu ja / tai poistaa henkilö kehästä, mikäli
annettuja ohjeita ei noudateta.
Tuomarit ja toimihenkilöt voivat koronatilanteen vuoksi halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa
ilman seuraamuksia. Tämä oikeus on voimassa 30.6.2021 saakka. Näissä tilanteissa tapahtuman järjestäjän
ja henkilön tulee sopia keskenään mahdollisista jo aiheutuneista kustannuksista, kuten esimerkiksi
henkilölle syntyneistä matka- ja majoituskuluista.

Osallistujan vastuu
Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.

Ohjeita näyttelyiden järjestämiseksi
-

Suositellaan, että riskiryhmään kuuluva henkilö ei osallistuisi näyttelyyn.
Hengitystieoireinen henkilö ei saa tulla näyttelypaikalle.
Suositellaan, että yhden koiran mukana saapuisi vain yksi ihminen.
Lähikontaktia tulee välttää. Pidetään 1-2 metrin turvaväli henkilöiden välissä.
Näyttely tulee järjestää kokonaisuudessaan turvaetäisyyksiä noudattamalla ja riittävän väljästi.
Näytteilleasettajia muistutetaan turvallisuusohjeista aikataulukirjeessä.
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Näyttelytoimikunnan tulee nimetä henkilö (esim. turvallisuuspäällikkö), joka seuraa ja ohjeistaa
voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.
Toimikunnan tulee varata tarpeeksi järjestysmiehiä ja toimitsijoita.
Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein näyttelypäivän aikana ilman erillistä
rokotustarkastuspistettä.
Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele.
Käsihuuhdetta ja roska-astioita tulee varata riittävästi koko näyttelyalueelle ja kehiin sekä
sisääntuloväylille.
Näyttelypaikalla tulee olla käsienpesumahdollisuus.
Kahvilassa / ravintolassa noudatetaan viranomaisten antamia yleisiä ohjeita liittyen
ruokatarjoiluun.
Riittävästä siivouksesta tulee huolehtia näyttelypäivän aikana.
Näyttelykehän tulee olla tarpeeksi suuri turvaetäisyyksien noudattamiseksi kaikilta osin koko
näyttelypäivän ajan. Isot luokat voidaan jakaa osiin, mikäli kaikki koirat eivät mahdu kehään
turvaetäisyyksin yhtä aikaa.
Tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat.
Näyttelytoimikunta voi jättää päätöksellään ryhmäkilpailut järjestämättä.

Suosituksia näyttelyn turvallisuuden edistämiseksi
-

-

Parkkipaikalla pyritään ohjaamaan autoja riittävän väljästi ja niin, ettei vierekkäisistä autoista
tyhjennetä tavaroita ja koiria yhtä aikaa.
Näyttelyyn sisääntulo kannattaa hajauttaa eri pisteisiin.
Näyttelypaikalla käteisen rahan käsittelyä pyritään välttämään ja käytetään vaihtoehtoisia
maksutapoja (esim. korttimaksu, MobilePay, Pivo)
Matkalaskut suositellaan täytettävän mahdollisuuksien mukaan etukäteen ja lähetettävän
sähköpostilla toimikunnalle. Kulut maksetaan tilille.
Näyttelyteltoille ja häkeille on hyvä varata riittävästi tilaa ympäri näyttelyaluetta.
Trimmauspisteissä on muistettava turvaetäisyydet.
Kehän laidoille ei suositella istumapenkkejä. Kehän laidoille asettuvien on noudatettava
turvaetäisyyttä.
Kehänauhat suositellaan kiinnitettäväksi suoraan maahan, jotta kehään kulku mahdollistuu useasta
eri suunnasta.
Näyttelyissä suositellaan käyttämään sähköisiä arvosteluja.
Arvostelulomakkeille järjestetään kehään oma paikka, josta koirien esittäjät ne noutavat.
Kehätoimitsijoille suositellaan omaa pöytää ruusukkeille jne. Ruusukkeet ja palkintokortit pyritään
ojentamaan voittajille turvaetäisyyttä noudattaen / laittamalla ne maahan, josta koiran esittäjä
poimii ne.
Suositellaan, että näyttelyssä käytetään hengityssuojaimia / kasvomaskeja ja / tai
kertakäyttökäsineitä.
Suositellaan, että kehissä ei ruokailla.
Aikataulu suunnitellaan riittävän väljäksi mahdollisia taukoja varten.
Tuomari voi halutessaan pyytää koiran esittäjää näyttämään koiran purennan.
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Ohjeen voimassaolo
Tämä ohje on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa ohjeistusta voidaan muuttaa viranomaisohjeiden
päivittyessä.

Ajankohtaiset viranomaisohjeet koronatilanteeseen:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/
Aluehallintovirasto: https://www.avi.fi/
Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
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