Direktiv for afvikling af væddeløb professionelle såvel som amatører
Følgende retningslinjer er gældende for væddeløbsbanerne og vores aktive –
ifm. afvikling af trav- og galopløb:
På grund af risikoen for smitten med coronavirus (covid-19), ønsker Dansk Hestevæddeløb at give
nogle generelle anbefalinger og direktiver for at minimere risikoen for smitte.
Direktøren/banechefen er ansvarlig for overholdelse af følgende retningslinjer og direktiver bliver
overholdt, eller en anden person udset af direktøren/banechefen:
Sørg for, at det kun dem, der er nødvendige for at gennemføre en løbsdag, som er til stede.
Dette omfatter:
• Tjenestemænd/officials og øvrige banepersonale
• Aktive i form af trænere, staldpersonale, kuske/ryttere og transportører med starthest
• Der afvikles INGEN ponyløb på officielle løbsdage indtil videre
• Medier i form af akkrediterede journalister, fotografer og medarbejdere ved Fasttrack
Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende hygiejne:
Bliv hjemme, når du er syg – hvis du viser nogen form for influenzalignende symptomer, så bliv hjemme
Vask hænder ofte – hvis sæbe og vand ikke er tilgængeligt, brug håndsprit
Host og nys i ærmet
Undgå at røre øjne, næse og mund
Undgå store forsamlinger
Giv ikke hånd eller knus
Oplysninger om generel hygiejnerådgivning skal være synlige på området og kommunikeres bredt ud .

•
•
•
•
•
•
•

Andre retningslinjer
Tænk over...
Brug din sunde fornuft, og prøv at skabe det mest sikre arbejdsmiljø for aktive og medarbejdere.
Vi er aldrig stærkere end vores svageste led, sørg for, at alle medarbejdere er opmærksomme på den alvorlige
situation.
• De foranstaltninger, vi træffer, skal virke over tid, vi ved ikke, hvor længe de vil vare. Vigtigt at holde ud, så
længe myndighederne anbefaler.
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•

Indtjekning på staldterrænet
• Det er vigtigt, at kun de absolut nødvendige personer har adgang til staldterrænet.
• Tilpasse arbejdsstyrken til de faktiske nye forhold.
• Hver bane (vagter) skal sikre, at det kun er trænere (amatører såvel som professionelle), oppassere, kuske/ryttere,
transportører, der har startheste på den pågældende løbsdag, som kommer ind på staldterrænet. Dette gøres ved at
kontrollere startlister/programmer.
• Der må kun være 1 person pr. hest + hestens kusk/rytter
• Hvis kontrollanten/vagten ikke genkender den aktive, skal der anmodes om ID. Brug gerne eksterne
sikkerhedsfirmaer til denne opgave.

Ekstra hygiejne
• Vær omhyggelig med at tilbyde alle de muligheder som findes for at holde god hygiejne.
• Sørg for at alle toiletter er åbne og har håndsæbe. Trænerne med stald på banen sørger selv for god
rengøring/hygiejne/sæbe/håndsprit
• Tilbyd håndsprit/engangsservietter/engangshandsker i det omfang I kan.
• Vær omhyggelig med at rengøre ofte benyttede områder løbende.
• Rengøring af berøringsflader på rejseboksdøre, amatørstalde, vaskepladser, dommertårn, pc’er, starterflag,
snorestolper, walkie talkie, etc.
• Højtryksrens evt. områderne i det omfang det er muligt.
Undgå trængsel/grupperinger
• Undgå alle former for trængsel i alle lokaler – er der risiko for trængsel, så prøv at finde på alternative løsninger.
• Forsøg at undgå gruppering af aktive og personale.
• Uddeling af nummerskilte skal ske fra de tildelte steder – eller læg dem direkte ved stalden/boksen.
Mad og servering
• Tilbyd udendørs servering hvis det er muligt.
• Tilbyd take-away hvis det er muligt.
Omklædningsrum
• Henstille til aktive om at klæde om i tildelt område hvis muligt eller i egen stald eller bil/transport.
• Eller dog max 2 personer pr. omklædningsrum, hvis banen åbner disse
Sejrsinterview/forhåndsinterview
• Sejrsinterview kan gennemføres, hvis de anbefalede afstandskrav kan overholdes
• Ved forhåndsinterview på staldterrænet skal lang mikrofon bruges.
• Ærespræmier og sejrsbuketter kan uddeles, såfremt de behørige hensyn tages og banerne ser en sportslig værdi i
dette.
Officials
• Pas godt på jeres officials, sørg for god hygiejne, hvis muligt prøv at minimere antallet af personer i
dommertårnet.
• Kontakt officials i god tid inden løbsdagen – og anmod dem om at blive hjemme, hvis de viser nogen form for
influenzalignende symptomer. Er de i tvungen eller frivillig karantæne fra deres normale erhverv, må de IKKE
møde frem.
Travskolerne
• Skal være lukkede på løbsdag – øvrig tid kan der være åbent (hvis myndighederne tillader det)
• Informere tydeligt om banens retningslinjer for hygiejne.
• Undgå gruppering indendørs.
• Forsøg at tilrettelægge så meget af undervisningen som muligt udendørs.
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