
LÓ ÉRKEZTETÉSI ELJÁRÁS  
 

Érkezés előtt: a lovas/lovász előre bejelenti az érkezés időpontját  
 
 

Érkezéskor: Ellenőrzési pont - Istállómester: boxok kiosztása. Az istállómester/istálló 
személyzet minden útlevelet beszed (azonosít az egyazon lószállítóval érkező minden lovat, 

egyben tartja ezek útleveleit).   

 
Lovak levezetése a lószállítóról, lovak elhelyezése a kiosztott boxokban. A versenyző/lovász 

megméri a ló testhőmérsékletét az istállóban a FEI Állatorvos Küldött által kijelölt FEI 
állatorvos felügyelete mellett.   

A FEI állatorvos leolvassa a microchipet az ID megállapításához (Bluetooth 
microchip olvasó & FEI HorseApp használatával), ellenőrzi a fertőző betegségek 

egyéb jeleit és a lóinfluenza vakcinációt (a FEI Állatorvosi Szabályzatban 
meghatározottak szerint) és feljegyzi a ló testhőmérsékletét a FEI HorseApp-ban.  

EGY LÓ SEM HAGYHATJA EL A HELYÉT, AMÍG AZ ELŐÍRT HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS  
NEM KERÜL RÖGZÍTÉSRE 

  
 
 

38.5C > hőmérséklet < 39.0C:  
a lovat benn kell tartani:  

narancssárga matrica kerül a boxra – 
fel kell ínri a hőmérsékletet és a mérés idő- 
pontját a ló névtáblájára a box külső oldalán 

  
 

 
A lószállítót el kell helyezni egy holding területen, 
semmilyen felszerelés, alom, vagy szerszám nem  

szedhető le a lószállítóról.  
 
 
 

Második hőmérés  
legalább 1 órával az első  
mérés után  

 
 
 

36.5C > hőmérséklet  
< 38.5C: a ló 

megfelelt: zöld 
matrica kerül a box 

ajtóra, a lázlapot 
megkapja a lovas 
vagy a lovász  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lehet pakolni a 
felszerelést a 

lószállítóknak kijelölt 
állandó parkolóban 

elhelyezett járműről.  

 

 
 
 
 

Az állatorvos dönt, 
hogy zöld utat kap-e a 

ló, nem kap 
engedélyt, vagy még 
egy hőmérést ír elő 
egy órával később  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha a hőmérsékelt 
normalizálódik és az 
ÁK vizsgálata szerint 

a ló nem hordoz 

semmilyen fertőző 
betegséget, a 

követkető napon 
visszatérhet a verseny 
területére. A lovat az 

eredti boxába kell 
visszahelyezni. 

Minden kontakt ló 
esetén ugyanez az 

eljárás. 

. 

 
 
 
 

Hőmérséklet > 39.0C :  
Az állatorvos dönt a ló 
kizárásáról, amelyet  

izolációs istállóba 
helyeznek át. Piros 

matrica és kordon 
kerül a boxajtóra, 
hogy fertőtlenítés 
nélkül ne lehessen 
belépni a boxba.  

  
 
 
 
Minden kontakt lovat, 

amely azonos 
lószállítóval érkezett, 

szintén izolációs 
boxba kell helyezni.  
 

 
Minden, izolációs 

boxban elhelyezett 
lovat figyelni és 

tesztelni kell fertőző 
betegségre, ha az ÁK 

szükségét látja 

 
 
 
 
 Ha a ló hőmérséklete 
nem normalizálódik, 
vagy klinikai tüeteket 
mutat, izolációs 
istállóban marad, 
vagy további 
állatorvosi kezelésben 

részesül.    
A kontakt lovak csak 
akkor mehetnek vissza 
a verseny területére, 
ha kizárható a 
fertőzésveszély. 

 
VERSENYIRODA: mielőtt a ló megkapja a fejszámot, be kell vinni a FEI 
útlevelet és a lázlapot, a lovasnak/lovásznak alá kell írni a beleegyező  

nyilatkozatot az egészségügyi (Covid-19) és állategészségügyi (EHV-1)  
intézkedésekkel kapcsolatban.  

   


