
Covid-19 säkerhetsdirektiv för grupputställningen i Korsholm 4.7.2021 

Allmänt 

Detta är utställningens säkerhetsdirektiv för att minimera covid-19 smittorisken, så att 
utställningen skall kunna genomföras säkert ur hälsosynpunkt för alla deltagare (hundförare, 
talkofolk, ringfunktionärer). 

På utställningen tillämpas regeringens, områdesförvaltningens, THL:s och FKK:s givna 
direktiv för att förhindra covid-19 smittorisken. 

Under utställningen 

De utställare som kommer med sin hundar till utställningen påminns om 
säkerhetsföreskrifterna och de specialarrangemang som vidtagits p g a covid-19 i brevet 
med tidtabellen, som sändes till utställarna på förhand. Samtidigt sändes även 
nummerlapparna samt en karta över området. 

Vaccinationsintygen granskas genom stickprov under utställningsdagen utan någon speciell 
granskningspunkt. 

För utställningen säljs endast en mobilversion av utställningskatalogen, på så sätt undviker vi 
mänskokontakter. 

Till utställningsområdet kommer man in och går ut på olika rutter. 

Utställningskommittén har beslutat, att det inte ordnas några grupptävlingar, sålunda skall 
även bäst i rasen hundarna genast avlägsna sig då rasens bedömning är klar. 

All verksamhet försiggår utomhus. 

Till utställningen säljs inga inträdesbiljetter. Rekommendation om att endast en person per 
hund kommer till utställningen. Vi påminner också om säkerhetsavståndet på 1-2 m till andra 
personer alltid då det är möjligt samt att lämna tillräckligt utrymme mellan tälten. 

Person som har andningsproblem skall inte komma till utställningen. 

På utställning deltar du på eget ansvar. Deltagarna förbinder sig att följa 
säkerhetsföreskrifterna. 

Förhållningsregler i ringarna 

I en ring verkar domaren och ringfunktionärerna som ett team hela dagen. Till domartältet får 
inte komma andra personer. 

Domaren, funktionärerna och utställarna tar inte i hand. 

Bedömningsblanketterna hämtas från en låda vid sidan av ringen. 

När bedömningen är avslutad skall man genast avlägsna sig från utställningen. 

Ringfunktionärerna ser till att givna direktiv åtföljes i ringarna. 

Hygien 

WC-utrymmena städas upprepat under dagen. 

På utställningsområdet finns punkter för handtvätt. 

Desinficeringsmedel för händerna och skräpkorgar finns på området samt en för varje ring. 



Annat att observera 

Ringfunktionärerna äter i egen ring under bedömningens gång. Serveringen till ringarna 
sköts av servicepersoner.  

På utställningens hemsidor och Facebook-sidor informeras om aktuella saker som hör ihop 
med utställningen. 

Åt ansvarspersonerna utdelas säkerhetsföreskrifterna på förhand och åt funktionärerna hålls 
ett infotillfälle om de åtgärder som hör ihop med coronasäkerheten före talkoturen börjar. 

Om du får symptom, gå på coronatest och håll dig hemma. 

Det är viktigt att du går till coronatest om du får lindriga symptom som passar ihop med 
coronasmitta. 

Gör en egen bedömning av symptomen i Omaola-tjänsten. I vissa kommuner kan man via 
Omaolo bedömningen beställa tid för testning eller i Omaolo ges råd för tidsbeställning. 

Omaolo.fi 

Se på din kommuns hemsidor om råd för tidsbeställning och uppgifter om testningsplatser. I 
den offentliga hälsovården är testningen kostnadsfri.  

 


