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FINLANDS VILTCENTRALS SÄRSKILDA ANVISNINGAR OM JÄGAREXAMINA UNDER 
UNDANTAGSPERIODEN 
 
Här följer anvisningar om anordnande av jägarexamina och genomförandet av dem under undantags-
perioden från och med den 1 juni 2020 på grund av coronavirusepidemin. Avsikten med anvisningarna 
är att minimera smittorisken på platserna för examina genom att undvika närkontakt, trygga tillräckliga 
säkerhetsavstånd och upprätthålla god hygien. I övrigt iakttas på vanligt sätt Finlands viltcentrals an-
visningar till jaktvårdsföreningarna om anordnandet av jägarexamina, som finns på adressen 
https://www.riistainfo.fi/sv/lektion/utbildning-av-examinator-for-jagarexamen-lektion-1-2/. Dessutom 
ska vid evenemangen för jägarexamina iakttas de bestämmelser som utfärdas separat av regionför-
valtningsverken. 
 
 
Allmänt om anordnandet av jägarexamina under undantagsperioden:  
 

- Jaktvårdsföreningen ska reservera ett tillräckligt antal examinatorer för jägarexamina, men endast 
det antal som behövs, för att garantera evenemangets säkerhet och smidighet. 

- Det rekommenderas att examinatorerna för jägarexamen använder skyddshandskar och andnings-
skydd.  

- Vid evenemanget för jägarexamen ska man erbjuda handdesinfektionsmedel eller en plats för hand-
tvätt. 

- Man måste försäkra sig om att antalet personer vid jägarexamenstillfället (examinander och exami-
natorer) inte i något skede överstiger 50 personer. Vid behov måste man ordna tillträdeskontroll för 
dem som anländer till jägarexamen och se till att personantalet inte överskrids. Jaktvårdsföreningen 
kan enligt sin prövning även förutsätta förhandsanmälan, om man bedömer att personantalet kan 
överskridas. 

 
 
Examinatorerna för jägarexamen ska före jägarexamenstillfället iaktta följande: 
 

- Delta inte som examinator för jägarexamen om du tillhör en riskgrupp. 

- Delta inte som examinator för jägarexamen om du har symptom som är typiska för coronaviruset 
eller om du misstänker att du har smittats. 

- Se till att jägarexamensmaterialet är hygieniskt (blanketter, pennor och radergummin) före och efter 
jägarexamen. 

  

Examinatorerna för jägarexamen ska på platsen för jägarexamenstillfället iaktta följande: 

- Examensutrymmet måste vara så stort att kunderna under genomförandet kan placeras så att sä-
kerhetsavstånd (2 meter) beaktas. Detta gäller i synnerhet personer som behöver separat utrymme 
(dyslexi eller tolkbehov). 

- Examensblanketterna delas ut till borden, insatta i artkännedomshäftet, innan kunderna anländer. 
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- Kunder som anländer till platsen anvisas vänta på sin tur utanför examensutrymmet (så att tillräckligt 
säkerhetsavstånd upprätthålls). 

- Kunderna anvisas till sina platser, en åt gången. I samband med detta kontrolleras vid behov identi-
teten och uppbärs examensavgift genom att kunden anvisas betala med kontanter i jämna pengar på 
angiven plats så att säkerhetsavstånden upprätthålls. 

- Efter examensprestationen lämnar kunden examensblanketterna kvar på prestationsplatsen och an-
visas att vänta på granskning av examen utanför examensutrymmet (så att tillräckliga säkerhetsav-
stånd upprätthålls). 

- Efter jägarexamen granskas svarsblanketten och ges respons samt beslutsblankett på ett sådant 
sätt att närkontakt undviks. 

- Kunden anvisas efter detta att avlägsna sig från examensplatsen. 

 

 

Tilläggsuppgifter: 
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viltplanerare 
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tfn 029 431 2212 
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viltplanerare 
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