POHJOIS-SAVON
AJOKOIRAYHDISTYS ry
Olemme joutuneet PERUMAAN Kalakukkoajot 6.-8.11.2020, koska
emme voi taata, että koeviikonloppuna voimme toteuttaa riittävän
turvalliset olosuhteet, mitä koronaepidemia edellyttää.
Hallituksen laatimat ohjeet koskien yhdistyksen omia koetapahtumia syksyllä 2020:
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Kokeeseen EI SAA osallistua henkilö, jolla on hengitystieoireita tai muita sairastumiseen viittaavia
oireita, emmekä suosittele riskiryhmään kuuluvien henkilöiden osallistumista kokeisiin
Ylituomari ei ole lääkäri, eikä hän siten voi turvallisesti arvioida johtuuko nuha allergiasta tai
muusta flunssasta
Ylituomarilla on oikeus keskeyttää koe, jos annettuja ohjeita ei noudateta. Hän voi myös poistaa
tilaisuudesta henkilön, joka ei noudata ohjeita
Kokeen alussa kirjaamme ylös kokeisiin osallistuvien ja koepaikalla olevien henkilöiden yhteystiedot
siltä varalta, mikäli viranomaiset joutuvat tekemään tartunnanjäljittämistä
Koiran tunnistusmerkinnät tarkastetaan arvotuilta koirilta noudattaen annettuja turvallisuusohjeita
Tapahtuman järjestämisen kannalta vain välttämättömät henkilöt voivat oleskella keskuspaikalla
Osallistumismaksu maksetaan ensisijaisesti pankkiin tai varaamalla sopiva raha, emme varaa
vaihtorahaa
Kokeissamme ei tarjota aamupalaa, jaamme porrastetusti lounasta ja kahvia erityistä varovaisuutta
noudattaen, käsidesin käyttöä unohtamatta
Keskuspaikalla toivotaan käytettävän hengityssuojaimia ja käsidesiä
Ylituomarinpuhuttelu, maastokorttien vastaanottaminen sekä kokeen päätöstilaisuus ja
palkintojen jako toteutetaan 1-2 metrin turvaväleistä huolehtimalla, keskuspaikalla ovat ryhmästä
vain koiranohjaaja ja max. kaksi tuomaria
Muutoinkin tilaisuudessa noudatetaan 1-2 metrin turvavälejä, kokeissa ei kätellä tai halailla
Maastoihin siirtyminen: Kennelliiton suositus on, että ryhmän jäsenet siirtyvät maastoon omilla
autoillaan, jos kuitenkin päätetään liikkua yhteisellä kulkuneuvolla, niin on käytettävä
hengityssuojaimia ja että autossa on käytettävissä käsidesiä
Keskuspaikalla on käsienpesu mahdollisuus ja varattu käsidesiä useaan pisteeseen
Muistetaan yskiä omaan hihaan neuvotulla ja jo opitulla tavalla
Valitettavasti Punttisilimässä ei sauna lämpiä eikä järjestetä majoitusta koronaepidemiasta johtuen
alkaneen kauden aikana
Ulkomaalaisen ja suomalaisen ulkomailta saapuvan henkilön on noudatettava viranomaisten
antamia ohjeita ja –määräyksiä
KEAJ Idänlohkon kokeessa pyritään siihen, että kokeeseen osallistuu koiran mukana yksi
omistaja/ohjaaja ja järjestäjä hankkii tuomarit lähialueelta mahdollisuuksien mukaan
Jokainen tuo tullessaan tarvitsemansa hengityssuojat!
Koiranohjaajan tai kokeen järjestäjän velvollisuus ei ole hankkia näitä!
KAIKKI OSALLISTUVAT KOKEESEEN OMALLA VASTUULLA,
TEHDÄÄN YHDESSÄ TURVALLINEN KOETAPAHTUMA!

