SMF utställningar under Covid19-pandemin uppdaterade 211226
Bakgrund
Sedan mars månad 2020 har Covid-19-pandemin inneburit att Svenska Marsvinsföreningen (SMF) har ställt in
samtlig traditionell utställningsverksamhet. Under hösten 2021 kunde återigen utställningar genomföras med
hjälp av dessa riktlinjer. Tyvärr ökade smittan återigen och den 23 december 2021 kom nya restriktioner från
Folkhälsomyndigheten. Detta dokument är av den anledningen reviderat utifrån gällande regler. Standardrådet
har reviderat dokumentet och SMF riks beslutat.

SMF:s regelverk för utställningar & restriktioner under Covid-19-pandemin
Som förening har SMF en skyldighet att verka för minskad spridning av Covid-19. Arrangerande
lokalavdelning som planerar en utställning måste därmed vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning.
Det gäller såväl under, som före och efter utställningen. Det innebär bland annat att vi ansvarar för att skapa
utrymme för att undvika trängsel, ska erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt att
desinficera händerna vid behov. Vi måste också beakta riktlinjer gällande deltagarantal vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar arrangörer att alltid göra en riskbedömning innan evenemang genomförs (se
bilaga 1). Vår bedömning är att risken för smittspridning främst uppstår i samband med trängsel, exempelvis i
samband med incheck, framme vid domarborden under bedömning och vid BIS-finalerna, vid cafeteria samt
på toaletterna. En rad förslag till åtgärder för att minimera risken för smittspridning har tagits fram.

Annons & utställningsanmälan
✓ Arrangerande lokalavdelning ska i annons samt bekräftelse informera om vikten att hålla sig hemma om
man känner sig minsta sjuk samt att hålla avstånd under utställningsdagen.
✓ I och med att utställningsanmälan skickas in försäkrar utställaren att denne enbart kommer på
utställningen om helt frisk, samt stannar hemma även vid lindriga sjukdomstecken.
✓ Begränsa medföljande. Ruta i utställningsanmälan att fylla i hur många som kommer.

Lokal & begränsa antalet deltagande
✓ Max antal personer som samtidigt vistas i utställningslokalen får inte överstiga antalet enligt
Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer.
✓ Utställningen ska hållas i rymliga lokaler där det går att hålla gott avstånd till varandra. Varje utställare
ska ha tillgång till en sittplats.
✓ Utställningen ska hållas stängd för utomstående besökare.
✓ Begränsa antalet deltagare. Arrangerande lokalavdelning behöver räkna på maximalt antal utställare i
lokalen. Kom ihåg att även räkna med arrangörer samt domare som ska få plats. Utländska utställare
prioriteras inte.
✓ Personer som tillhör olika riskgrupper bör under rådande omständigheter avstå från att deltaga i
utställningar. Det är dock ett personligt ansvar för var och en att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendation. SMF kan således inte ställas ansvarig ifall personer som tillhör olika riskgrupper ändå
väljer att deltaga i utställningssammanhang. Arrangerande lokalavdelning bör inte anlita funktionär som
tillhör någon riskgrupp.

✓ Korta ned evenemanget samt begränsa antalet personer i lokalen genom att dela upp så att exempelvis
petclass checkas in, döms samt har finaler på förmiddagen och rasdjuren på eftermiddagen.
✓ Minska smittspridning mellan deltagarna. Möjliggör avstånd mellan deltagarna. Stäng vid behov av
varannat bord/sittplats. Varje deltagare få en reserverad plats lokalen där de får placera sina transportburar,
samt medhavda tillhörigheter.

Incheck
✓ Personer från 18 år eller äldre ska visa upp giltigt covidpass (vaccinationsbevis) tillsammans med giltigt
foto ID gäller för att få vistas i utställningslokalen. Gäller både för arrangörer, domare och utställare.
✓ Vid ankomst till utställningen innan incheck sker får alla inpasserande deltagare svara på frågan om de har
förkylningssymtom. Personer med förkylningssymtom avvisas.
✓ Undvik köbildning vid incheck. Avståndmarkeringar på golvet. En del deltagare får vänta utomhus på att
checka in (djuren ställs in inomhus ifall det är kallt ute). Såväl incheckare som deltagare desinficerar
händerna innan incheck samt beaktar avstånd.
✓ Utöka tiden för incheck samt dela upp på två separata incheckningstider, exvis håll incheck på
förmiddagen för petclass och eftermiddagen för rasklass.

Bedömning
✓ Avstånd mellan domarborden. Tänk på att placera domarborden en bit ifrån varandra. Markera avstånd
runt domarbordet inom vilket enbart domare samt de som bär fram djuren till bedömning får vistas. Andra
utställare som inte deltar i den aktuella bedömningen ska vistas vid sin sittplats.
✓ Minsta möjliga antal domarsekreterare, domarna får skriva själva.
✓ Minska smittspridning mellan domare och deltagare. Domarbordets storlek avgör hur många djur som får
lov att vara uppe till bedömning samtidigt. Endast en person per djur framme vid domarbordet. Beakta
restriktioner gällande avstånd. Avståndsmarkeringar på golvet framme vid domarbordet där varje deltagare
ska stå samt markeringar på domarbordet där djuren placeras.
✓ Överväg att handlers bär fram marsvinen till domaren för att minska antalet interaktioner. Handlers ska
vara domarspecifika och minsta möjliga antal handlers.
✓ Såväl domare som de som bär fram djuren till bedömning desinficerar händerna mellan varje marsvin.
✓ BIS-finalerna genomförs på sedvanligt sätt ifall möjlighet finns att skapa avstånd mellan finalisterna. I
annat fall får finalerna delas upp samt finalisterna kallas upp och hämta priser en och en. Markeringar på
bordet som anger var finaldjuren placeras.
✓ Prisrosetter ska överräckas så risken för smittspridning minimeras.

Hygien
✓ Det ska finnas möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och det ska finnas tillgång till handsprit.
Vidare ska ytdesinfektion finnas tillgänglig för såväl desinficering av domarbord som för städning efter
utställningen.
✓ Samtliga deltagare tvättar händerna med tvål och vatten innan utställningsstart samt vid behov och
desinficerar händerna innan djuren bärs upp och överlämnas för bedömning.
✓ Undvik köbildning på toaletterna. Begränsa antalet personer som får vara inne vid toaletterna samtidigt,
tillämpa regeln en in – en ut. Handtvätt samt desinficering ska ske såväl innan som efter toalettbesök.
✓ Utställarna är ansvariga att städa och sopa upp efter sig, plocka med eventuellt skräp samt desinficera bord
och stolar efter sig innan de lämnar utställningslokalen.

Förtäring & försäljning
✓ Dra ned på cafeteriaverksamheten. Avstå från att servera frukost/lunch. Utställarna får ha med egen mat.
✓ Ingen kontanthantering sker. Betalning av avgift skall ske i förskott. Eventuell försäljning på plats sker
genom swish.
✓ Ingen försäljning av utställningskatalog på plats. Istället får utställarna köpa katalog i pdf-format i
samband med utställningsanmälan. Arrangerande lokalavdelning ansvarar även för att skriva ut en katalog
som anslås i utställningslokalen på synlig plats.

Bilaga 1 – Information till arrangörer av evenemang och
sammankomster med anledning av Covid-19
Källa: (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/)
Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken
✓ Genomför en riskbedömning
✓ Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till
evenemanget.
✓ God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om
det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
✓ Information om allmänna hygienråd (t.ex affischer).
✓ Riskbedömningen bör omfatta de punkter som beskrivs i tabell 1.
Tabell 1: Risker och åtgärder
Riskfaktorer

Riskbedömning

Stort antal deltagare

Större risk för smittspridning när många personer träffas •
samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem.

Riskreducerande åtgärder

•

Begränsa antalet deltagare.
Se över förutsättningarna för
evenemanget t.ex storlek på lokal och
möjligheter till en god handhygien.

Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning. •

Begränsa internationella deltagandet.

Deltagare med

För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar
•

Informera deltagarna om

samhällsviktiga

hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra

förutsättningarna för evenemanget.

arbeten

samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttas.

Riskgrupper

Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom.

Internationellt
deltagande

•

Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till
handtvätt, handsprit.

Typ av aktivitet

Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en •

Byta eller justera de tänkta aktiviteterna

större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än •

Minska antalet deltagare och öka antalet

utomhus.

toaletter.

•
Längden på

Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken
•

evenemanget

för smittspridning.

•

Byta lokal för aktiviteten.
Korta ner evenemanget.
Ge information om vad deltagare bör
göra om de får symptom under
evenemanget.

