Korona- ja toiminta ohjeistus kilpailijoille (ulkokisat)
Välttääksemme covid-2019 tartuntoja parhaamme mukaan suosittelemme noudattamaan
seuraavia ohjeita. Jokaisen pitää tehdä kaikkensa suojellakseen itseään, muita kisaajia, tuomareita
sekä kisatyöntekijöitä kisatapahtuman yhteydessä. Korona-epidemian leviämisen estämiseksi
noudatamme kisapaikalla voimassa olevia THL:n ja OKM:n ohjeita. Löydät ohjeistuksen täältä:
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoon
tumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d781444-bb0686c8eeb6?t=1613039012306
Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla
vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai
ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan
sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

Lue myös alla olevat kisapaikan ohjeistukset ja säännöt huolella, saapumalla kisapaikalle sitoudut
samalla noudattamaan niitä.

Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet
•

•
•
•
•

•

Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä (tai hänen perheenjäsenellään) on
koronaviruksen oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat
olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
Mikäli kuulut riskiryhmään, suosittelemme harkitsemaan osallistumisen tarpeellisuutta.
Tapahtumaan voi osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt.
Pidä 2 metrin turvaväli muihin henkilöihin/seurueisiin. Myös rataantutustumisessa sekä
jonottaessasi esim. wc-tiloihin.
Käytä kasvomaskia aina rataantutustumisessa sekä rata-alueen välittömässä
läheisyydessä. Suosittelemme vahvasti käyttämään kasvomaskia koko kilpailualueella.
Ainoastaan oman kilpailusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. koulun edessä olevan
katoksen läheisyydessä ja kädet voi käydä pesemässä koulun päädyssä olevissa wc-tiloissa.

Ilmoittautuminen kisapaikalla
•
•
•
•

Erillistä ilmoittautumista ei ole, joten on erityisen tärkeää, että muistat ilmoittaa mikäli ET
PÄÄSE paikalle (ennen kisoja sähköpostitse, kisapäivänä koetoimitsijalle)
Lahjakortit tuodaan koulun katoksen luona olevaan laatikkoon. Kirjoita lahjakortin taakse
oma nimesi. Palauttamattomat lahjakortit laskutetaan laskutuslisän kera.
Kilpailukirjaa tarvitset vain nollatuloksen saatuasi. Toimita kisakirja katoksessa olevaan IN
koriin, ja nouda kilpailun päätyttyä OUT korista.
Numerolappuja ei ole käytössä, seuraa kilpailun kulkua kuulutuksista.

Kisakentän järjestelyt
•
•
•
•
•

•
•
•

Pyritään minimoimaan kaikenlainen oleskelu rata-alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä.
Noudatetaan kenttäjärjestelyjen mukaisia kulkureittejä.
Rataantutustumiset toteutetaan enintään 15 henkilön ryhmissä.
Rataantutustumisessa pitää käyttää kasvomaskia ja noudattaa myös 2 metrin turvaväliä.
Tuomari ei pidä puhuttelua ennen tutustumista. Ratapiirrokset julkaistaan Facebooktapahtumassa, ja ne on nähtävillä myös useammassa paikassa kisa-alueella (kisakentän
aidassa, koulun päädyssä).
Kilpailijoiden kulku kentälle lähtökarsinoista. Seuraavat 2 lähtövuoroa odottavat omaa
vuoroa karsinoissa.
Suositellaan, että kilpailijat poistuvat kisapaikalta oman kilpailuluokkansa päätyttyä.
Kentällä on vesipisteet käsien pesuun. Suositellaan kuitenkin ottamaan omat juomavedet
mukaan.

Palkintojenjako
•
•

•

Palkintojenjako-seremoniaa ei pidetä.
Palkittavat koirakot näkyvät tuloslistassa ja he voivat noutaa palkintonsa koulun katoksen
läheisyydestä palkintopöydältä tulosten vahvistamisen jälkeen. Muista turvavälit ja käytä
maskia!
Tuloksia voi seurata myös netissä osoitteessa http://tolleri.net/tulospalvelu/

Kanttiini
•

Kisapaikalla ei ole kanttiinia

Poissaolot ja kisamaksujen palauttaminen
•

Mikäli sinulla tai perheenjäsenelläsi on joitakin koronavirukseen viittaavia oireita, et voi
osallistua kilpailuun. Muista ilmoittaa poissaolosta ennen luokkasi alkua (ennen kisoja
sähköpostitse, kisapäivänä koetoimitsijalle) niin palautamme starttimaksusi ilman erillistä
todistusta.

Kasvomaskin käyttöohje – näin käytät kasvomaskia oikein (kopioitu Yliopiston Apteekin sivuilta)
1. Pese tai desinfioi kädet ennen suojamaskin käsittelyä.
2. Ota suojamaski puhtaisiin käsiin ja vedä suojamaskin korvalenkit kasvojen molemmilta puolilta
korvien taakse siten, että suojamaskin ulkopinnalla olevat laskokset osoittavat alaspäin.

3. Paina suojamaskia nenävarren kohdalta ja vedä toisella kädellä suojamaskin alalaita leuan alle.
Älä koske suojaosaan.
4. Muotoile suojamaskin ylälaidassa oleva nenävahvike painamalla sitä nenävarren kohdalta niin,
että suojamaski istuu mahdollisimman tiiviisti, nenän muotoja myötäillen. Varmista vielä, että
suojamaskin alalaita on napakasti leuan alapuolella. Älä koskettele suojamaskia enää tämän
jälkeen.
5. Poista suojamaski puhdistetuin käsin tarttumalla korvalenkkeihin. Laita suojamaski heti
roskikseen ja kankainen maski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen. Pese tai desinfioi kädet
suojamaskin poiston jälkeen.

