Myös kissanäyttelyissä eletään COVID-19 jäljiltä uutta normaalia todennäköisesti pitkään. Näyttelyjärjestäjien ja
näytteilleasettajien on kaikissa toimissaan otettava huomioon kulloinkin voimassa olevan viranomaisohjeistukset.
Voimassaolevat rajoitukset ja ohjeistukset tulee aina tarkistaa Terveyden ja Hyvinvointilaitoksen kotisivuilta:
https://thl.fi/
Yhdistyksen on toimitettava ”koronasuunnitelma” alla mainituista asioista Kissaliitolle 6 viikkoa ennen näyttelyä.
Näyttelypaikka:
1.

2.

3.
4.

5.

Näyttelyjärjestäjän on huolehdittava, että näyttelypaikalla on mahdollisuus turvaväleihin:
o Turvavälit on otettava huomioon näyttelyhäkkien sijoittelussa ja häkkirivien välisissä etäisyyksissä.
Saman talouden kissat saavat luonnollisesti olla vierekkäin. Suositellaan valmiin häkkikartan
tekemistä.
o Kannustetaan yhdistyksiä harkitsemaan erilaisia tapoja toteuttaa näyttely, että näyttelypaikalla olisi
yhtä aikaa mahdollisimman vähän ihmisiä, esimerkiksi suosimalla tuplaserti- tai drive-in –
näyttelyitä ja/tai kategorioiden jakamista näyttelypäivän ajalle.
o Arvostelualueelle on varmistettava riittävä väljyys. Arvostelutilanteessa toimitaan esimerkiksi siten,
että omistaja tuo kissan pöydälle ja siirtyy kissan käsittelyn ajaksi etäämmälle, jotta
turvavälisuositus täyttyy ja hakee tämän jälkeen kissan pois. Tuomarin niin halutessa, omistaja tuo
kissan tuomarihäkkiin, josta tuomari ottaa kissan, arvostelee sen ja palauttaa häkkiin.
Näytteilleasettaja- ja yleisömäärän rajaaminen.
o Näyttelyjärjestäjän vastuulla on huolehtia, että näyttelytilassa on yhtäaikaisesti mahdollisimman
vähän ihmisiä, ja ettei viranomaissuositukset henkilömäärästä ylity.
o Näytteilleasettajien määrä on hyvä rajata esimerkiksi siten, että näyttelypaikalle pääsee yksi henkilö
kissaa kohti. Yhdistys voi pyytää etukäteen tiedot henkilöistä, jotka tulevat fyysisesti
näyttelypaikalle. Suositellaan näyttelyiden järjestämistä ilman yleisöä.
Tulostetaan tai jaetaan sähköisesti yleisiä hygieniaohjeita: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta
Näyttelyjärjestäjä huolehtii tilojen yleisestä hygieniasta, esim. ovenkahvojen jne. säännöllinen pyyhkiminen.
Yleiseen käyttöön tarjottava käsidesinfiointiainetta.
Tarkemmat suositukset pintojen pesusta ja puhdistusaineista asiantuntijataholta.
Jonotustilanteet (esimerkiksi eläinlääkärintarkistus) on suunniteltava siten, että jonossa on mahdollista
noudattaa turvavälejä.

Tuomarit
1.
2.
3.

Suositeltavaa on suosia kutsumaan tuomareita maista, joissa samankaltainen koronatilanne kuin Suomessa.
Tuomareille tulee toimittaa etukäteen info, kuinka näyttelypaikalla ja näyttelynkulussa otetaan huomioon
COVID-19.
Ohjeistetaan tuomareita tekemään karsintaa niin pitkälle kuin mahdollista siten, että valintatilanne ei vaadi
monen ihmisen kasautumista pienelle alueelle.

Näytteilleasettajat
1.
2.
3.

Näyttelyyn ei tulisi hyväksyä näytteilleasettajia maista, joissa selkeästi huonompi koronatilanne kuin
Suomessa. Alkuun näyttelyyn suositellaan hyväksyttäväksi ainoastaan suomalaiset kissat.
Flunssaoireisena näyttelyihin ei saa tulla.
Riskiryhmiin kuuluvia suositellaan noudattamaan viranomaisten ohjeistusta liikkumisen ja sosiaalisten
kontaktien suhteen.

Yleisö
1.
2.
3.

Aluksi vahva suositus yleisöttömistä näyttelyistä.
Henkilömäärien valvonta pystyttävä hoitamaan näyttelyjärjestäjän puolesta.
Mahdolliselle yleisölle ohjeistukset tulosteina ja kuulutuksin.

