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SSRKs avdelningar och rasklubbar

2020-03-16

Åtgärder mot spridning av coronaviruset, covid-19
I och med den rådande situationen är det allas skyldighet att försöka minska
smittspridningen av covid-19.
SSRKs huvudstyrelse uppmanar därför SSRKs avdelningar och rasklubbar att ställa in
utställningar och större prov/tävlingar så som WT, där åtgärder mot spridning är svåra
att införa och som äger rum senast 30:e april 2020.
Alla övriga kommande aktiviteter, såväl jaktprov, viltspårprov, funktionsbeskrivningar
och kurser, ska avdelningen/rasklubben riskbedöma enligt nedan innan beslut fattas
om aktiviteten ska ställas in, senareläggas eller utföras enligt plan. Beslutet ska ske i
samråd med domare, beskrivare och övriga funktionärer. Kan inte de riskreducerande
åtgärderna vidtas bör aktiviteten ställs in.
För evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att en
riskbedömning utförs före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för
att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för
riskbedömningen.
Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som
alternativ. Vid alla aktiviteter bör arrangören vara extra noga med att personer med
symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.
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Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:
• Genomför en riskbedömning, enligt nedan.
• Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte
ska komma till aktiviteten.
• God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och
rinnande vatten eller om inte det går tillgång till handsprit. Detta är särskilt
viktigt i toalettområden, på matställen samt vid SSRKs aktiviteter där
vilt/apporter eller dylikt hanteras av flera personer.
• Information om allmänna hygienråd.
Riskbedömning
Folkhälsomyndigheten har tagit fram information kring riskbedömning. Se bifogade länk.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

De avdelningar/rasklubbar som har inplanerade aktiviteter kommande månad:
• uppmanas ställa in utställningar och större prov/tävlingar som är planerade före
den 30 april 2020*. Enligt SKK kan arrangör hänvisa till force majeure. SSRK ser
gärna att återbetalningar görs i den utsträckning som det är möjligt.
• kan ställa in övriga aktiviteter som är planerad före den 30 april 2020*. Enligt SKK
kan arrangör hänvisa till force majeure. SSRK ser gärna att återbetalningar görs i
den utsträckning som det är möjligt.
• om tävlande väljer att inte delta på prov/tävling som är planerad före den 30 april
2020* ser SSRK gärna att återbetalningar görs i den utsträckning som det är möjligt.
* Slutdatumet kan i alla fall komma att förlängas
Rörande årsmöten har SKK angett följande:
”Dispens för senarelagda årsmöten
Centralstyrelsen har också beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att
genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb.”
Läs mer på SKK hemsida: Åtgärder mot spridning av COVID-19
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SSRK huvudstyrelse följer aktivt Folkhälsomyndigheten och SKK för att kunna fatta nya
beslut när behov uppstår samt ge vår organisation bästa möjliga support och även
svara på frågor som uppkommer i samband med olika aktiviteter.
Med vänliga hälsningar

Lars Ramberg
Ordförande
Svenska spaniel och retrieverklubben

SSRK Kansli
Ekbacksvägen 28
168 69 BROMMA

Telefon: +46 76 180 23 33
E-post: info@ssrk.se

Hemsida: www.ssrk.se
Plusgiro: 82 08 08-4

Medlem i

