Ohjeet SPL-Arvioinnin järjestämiseen
aikavälillä 1.6.-31.7.2020
Covid-19 johtuen

• Aikavälillä voidaan järjestää arviointeja, joissa on korkeintaan 20 koiraa per päivä.
• Aluehallintoviraston (AVI) määräämää 50 hlö maksimimäärää tapahtumassa on noudatettava.
HUOM ! 50 hlö rajoitus on AVI:n määräys ja sitä viimekädessä valvoo poliisi.
• Yksittäiseen
tapahtumaan osallistuu yhteensä enintään 50 henkilöä koko tapahtumapäivän
aikana, mukaan lukien tapahtuman toimihenkilöt ja järjestäjän edustajat.
• Riskiryhmään
kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimihenkilönä tai
koiranohjaajana. Järjestäjillä on oltava käytössään kaikkien tapahtumassa paikalla olevien
henkilöiden yhteystiedot. Koetoimitsija tekee ja ylläpitää ko. listaa. Lista on säilytettävä 6kk
tapahtuman jälkeen.

• Tuomareiden,
osallistujien ja toimihenkilöiden on luettava myös SKL:n ja AVI:n ohjeet. Näitä
määräyksiä on noudatettava.
• SPL-arvioinnissa
noudatetaan saksanpaimenkoiraliiton hallituksen 6.11.2018 hyväksymää Splarviointiohjetta
Arviointi voidaan järjestää kokonaisuudessaan turvaetäisyyksiä 1-2m noudattamalla riittävän
väljästi

• Jokainen
arviointiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Saksanpaimenkoiraliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai
ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan
sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

• SPL-arvioinnissa saa olla ainoastaan yksi ohjaaja koiraa kohden.
• Tapahtumaan
ei saa tulla yleisöä. Vain tapahtuman järjestämisen kannalta välttämättömillä
henkilöillä on oikeus olla paikalla.
• Lähikontaktia
vaativissa osioissa (luokse päästävyys, maalimiehen kanssa työskentely) on
noudatettava turvaetäisyyksiä 1-2m.
• Tuomarin
ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys 1-2m muihin henkilöihin. He eivät
kättele tapahtumassa ketään.
• Ohjaaja
voi käyttää kokeen kaikissa osissa hanskoja tai kertakäyttöhanskoja sekä
hengityssuojainta. Toimihenkilöille suositellaan käytettäväksi.
• Koiran
mikrosirun tarkistaa koiranohjaaja tapahtuman järjestäjän sirunlukijalla. Koiran ohjaaja
ottaa mukaansa sirulukijan (pöydältä tai tms.) kun lähtee liikkeelle kyseiseen osioon
• Henkilöryhmässä
välit ovat vähintään 4m. Läpi kuljettaessa koira löysällä liinalla, jotta koiralla
mahdollisuus mennä henkilöryhmässä ihmisen läheltä. Ohjaaja pysähtyy koiran kanssa ryhmän
keskelle, ei yhdenkään henkilöryhmän jäsenen viereen ja lukee koiran sirun. Palauttaa lukijan
siihen mistä otti laitteen mukaansa ja arvioija tarkistaa sirunumeron laitteesta. Järjestäjän
tulee huolehtia siitä, että laite desinfioidaan jokaisen käyttäjän jälkeen.

• Koiran luoksepäästävyyttä arvioidaan koko arvioinnin ajan.
• Arviointi sisätiloissa liukkaalla alustalla ohjeiden mukaisesti, turvaetäisyyksiä noudattaen.
• Suositellaan käytettäväksi koiran omaa esinettä (hiha/nahkarätti/purupatukka/tyyny + n.2m
liina)

• Tapahtumapaikalla
tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus (käsidesi tai saippua + vesi) Jos
tilaisuudessa on ruokatarjoilu, niin järjestäjä tarjoilee ruoan.
• Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on arvioijalla oikeus keskeyttää arviointi, sekä poistaa
tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.

• Sairaana
ei saa tulla arviointipaikalle. Arvioitsija poistaa kaikki nuhaiset/kuumeiset/tms
koepaikalta. Tämä riippumatta esim. nuhan syystä. Arvioija ei ole lääkäri, eikä siten voi
turvallisesti arvioida johtuuko nuha allergiasta tai jostain muusta.

