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Ohjeistus COVID-19 epidemian aikana ampumakoulutuksen
järjestäjille (korvaa aiemman 1.6.2020 laaditun)
Jos aiot järjestää ampumakoulutuksen, niin seuraa valtioneuvoston ohjeita linkistä
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
Kokoontumisrajoitukset ovat erilaiset eri puolella Suomea. Alueelliset
kokoontumisrajoitukset vaihtelevat toimialueittain ja jopa sairaanhoitopiireittäin.
Aluehallintavirastojen (AVI) rajoitukset löydät tästä https://avi.fi/usein-kysyttyakoronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503
Huomaa, että kunnat voivat päättää alueillaan kokoontumisrajoituksista, jotka ovat vielä
tiukemmat kuin AVIn sivuilla kuvatut.
Järjestäjän on ensisijaisesti noudatettava viranomaisten antamia voimassa olevia ohjeita,
ja sen lisäksi, mitä niissä sanotaan, pyrittävä järjestämään toimijoille turvalliset
toimintaolosuhteet.
Katso THL:n maskisuositukset tästä https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-jasuojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
Käytännön ohjeita koulutusten järjestäjille
Alla Suomen Metsästäjäliiton ohjeita Metsästysammunnan ABC -koulutusten järjestäjille.
Yksittäisten järjestäjien kannattaa täsmentää niitä omat rataolosuhteet huomioiden.
-Metsästäjäliitto ohjeistaa ilmoitus- ja varausvaiheessa kaikkia koulutukseen ilmoittautuvia
koronasta ja pyytää tarkkaan harkitsemaan kannattaako koulutukseen osallistua.
-Metsästäjäliitto pyytää erityisesti riskiryhmään (perussairaat tai yli 70vuotiaat) kuuluvia miettimään tarkkaan osallistumistaan koulutukseen.
Riskiryhmiin kuuluvat voit katsoa tästä
-Jokainen osallistuu koulutukseen omalla vastuullaan. Koulutukseen ei
pidä osallistua, jos osallistuja kokee tartuntariskin liian suureksi itselleen tai
perheenjäsenilleen.
-Järjestäjien tulee varmistaa koulutuksen alussa, että osallistujat ovat tietoisia
poikkeustilanteesta johtuvista erikoisjärjestelyistä ja ohjeistusten tulee olla näkyvillä
paikoilla. Jokainen on vastuussa, että noudattaa ohjeistuksia.
-Jos osallistujalla havaitaan flunssan oireita häntä pyydetään poistumaan.
-Koulutuksessa pidetään turvaväliä (1-2 m)
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-Kouluttajan on jokaisen suorituksen välissä desinfioida pinnat, jotka ovat voineet
kontaminoitua (aseen tukki, ampumapöytä yms.).
-Koulutuksen järjestäjän tulee valvoa, että ohjeistuksia noudatetaan. Kaikenlaista
kontaktointia muihin henkilöihin ja ihmisjoukkojen syntymistä tulee välttää.
-Huolehditaan, että käsidesiä on tarjolla riittävästi.
-Ampumaradan majan käyttöä voidaan rajoittaa esimerkiksi mahdollistamalla vain wc-käynti.
- kaikkia henkilöitä tapahtumapaikalla tulee etukäteen ja tapahtumapaikalla ohjeistaa
käyttämään käsidesiä usein, pitämään turvaväliä toisiin ihmisiin ja yskimään/aivastamaan
nenäliinaan, joka heitetään välittömästi roskiin. Jos nenäliinaa ei ole kriittisellä hetkellä
saatavilla, tulee käyttää omaa hihaa.
Huomioitavaa on, että rajoituksia voidaan joutua uudelleen tiukentamaan, jos taudin
leviäminen kiihtyy. Tästä syystä kannattaa huomioida kilpailujen etukäteisjärjestelyissä
mahdollisuus siihen, että peruuntumisia voi myöhemminkin tulla.
Näitä ohjeita voidaan myöhemmin tarkentaa mahdollisten tulevien suositusten
mukaisesti.
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