Koronabestemmelser
Stovner hundeklubb AGILITYstevne 31. oktober og 1. november
På grunn av den eksisterende korona-situasjonen ber vi deltakerne å ta ekstra hensyn
både i og rundt hallen. Ullensaker kommune følger ikke de nye bestemmelsene som er
innført i Oslo. Vi ber alle deltakere merke seg det vi tidligere har skrevet i det utsendte PMet, og vi har også supplert med noen tillegg for stevnet denne gangen.
LES DERFOR ALT SOM STÅR I DISSE BESTEMMELSENE NØYE FØR DU REISER
TIL STEVNET VÅRT.

Starttidene som er oppgitt er tidligste briefingtid. Ingen utøvere i neste gruppe kan
gå inn i hallen før arrangøren åpner for dette, hallen tømmes først for gruppen før.
Følg anvisningene for inngang/utgang ved skifte av grupper. Gruppene er satt sammen
som følger:
•
•

Lørdag 4 grupper: Klasse 3sm/med / Klasse 3large / Klasse 2sm/med/ Klasse 2large
Søndag 3 grupper: Klasse 1sm / Klasse 1med / Klasse 1large

Mellom hver gruppe luftes hallen. Det vil også luftes underveis, så hallen kan bli en del
kaldere enn vanlig.
Vi minner om de vanlige koronabestemmelsene som gjelder i samfunnet ved
arrangementer, bl.a.:
•
•
•
•

Er du syk må du holde deg hjemme.
Hold god avstand – MINST 1 m hele tiden, om mulig minst 2 m.
Utvis god håndhygiene hele tiden.
Ta gjerne med håndsprit til eget bruk.

Kun arrangører og deltakere tillates inn i hallen, ingen tilskuere eller publikum. Dersom
noen andre enn mottaker av denne eposten skal være fører (og dermed gå inn i hallen)
må vi ha melding om dette, må vedkommende sende en epost stevnets kontaktperson,
aeliza6@gmail.com.
Siden det har kommet strengere regle for bruk av munnbind ber vi innstendig alle om å
bruke munnbind ved briefing og oppvarming av hund i hallen. Dette gjelder selvsagt
også FØR briefing når dere står klare til å gå inn. Husk 1 m avstand også rett før briefing.
Under selve briefingen vil man ha under 1 m avstand, dette er årsaken til vår sterke
oppfordring til å bruke munnbind.

Du må selv ta med munnbind til eget bruk.
Vi be deltakere hvis mulig å ha 2 m avstand når man setter seg ned. Dette av
smittesporingshensyn. Definisjonen av «nærkontakt» er at du har under 2 m avstand til en
person i mer enn 15 minutter. De nye tiltakene om færre nærkontakter og oversikt over
sine egne nærkontakter må hver enkelt person ta ansvar for. Nærkontakter er også
personer du har vært i direkte fysisk kontakt med, så unngå dette. Vi har jo alle fått klar
oppfordring om å ha få nærkontakter.
Følg beskjeder fra speaker om smitteverntiltakene i hallen.
Toalettbesøk: Vi henstiller til særlig aktsomhet ved toalettbesøk. Husk å følge
toalettinstruks (henger på toalettet),
Premieutdeling: Premiene kan hentes i premieavdelingen av hver enkelt utøver. Det er
viktig å holde tilstrekkelig avstand også der.

Dersom du ikke ønsker å delta denne gangen be vi om at du hjelpe oss gjennom å gi
beskjed så snart som mulig, send en epost til aeliza6@gmail.com. Hvis vi får beskjed på
forhånd hjelper det oss med å avvikle stevnet på en smittevernforsvarlig og god måte
generelt.

Velkommen til stevnet vårt, vi gleder oss til å treffe dere i helgen.
Med vennlig hilsen
Stovner hundeklubb, agilitykomiteen

