Hevosen rokotustietojen tallentaminen Heppaan
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Ohje eläinlääkäreille
Hevosen rokotustietoja ja tiettyjä muita terveystietoja (esim. ruunaus, teuraskielto, lopetus) kerätään
Hippoksen Heppa-tietokantaan. Näitä tietoja voivat tallentaa Heppaan myös eläinlääkärit.
Tietojen tallentamiseksi tarvitset tunnukset Heppa-järjestelmään. Tunnushakemuksen voi täyttää
linkistä: Tunnushakemus - HEPPA-JÄRJESTELMÄ - Hippos.
Jos sinua pyydetään toimimaan kilpailueläinlääkärinä, ota aina ensin yhteys Hippoksen eläinlääkäriin.
Näin saat ohjeistuksen kilpailueläinlääkärin tehtäviin sekä kilpailueläinlääkärin lisäoikeudet Heppajärjestelmään.

Kilpailevien ravihevosten rokotusohjelmat 1.1.2021 alkaen









Ikäluokasta 2020 alkaen rokotusohjelma aloitetaan kolmella perusrokotuksella, joita seuraa
vuosittainen tehosterokotus.
Vanhemmilla hevosilla rokotusohjelma aloitetaan kahdella perusrokotuksella, joita seuraa
vuosittainen tehosterokotus.
2. perusrokotus tulee antaa 21-60 vuorokauden kuluessa ensimmäisestä rokotuksesta.
o Hevonen saa aina kilpailuoikeuden 2. perusrokotuksen jälkeen.
3. perusrokotus tulee antaa 120-180 vuorokauden kuluessa toisesta rokotuksesta.
o Jos 3. perusrokotus jää antamatta, päättyy hevosen kilpailuoikeus 180 vuorokauden
kuluttua 2. perusrokotuksesta.
Vuosittainen tehosterokotus annetaan 12 kk sisällä.
o Jos vuosittainen tehosterokote jää antamatta, päättyy hevosen kilpailuoikeus 12
kuukauden kuluttua edellisestä rokotteesta.
Mikäli rokotteiden väli on yli 12 kuukautta, aloitetaan hevosen rokotusohjelma uudestaan
perusrokotuksista.
o Hevosen kilpailuoikeus palautuu, kun se on saanut kaksi perusrokotusta 21-60
vuorokauden välein.

Rokotustietojen tallentaminen
Kirjaudu tunnuksillasi sisään Heppa-järjestelmään (http://heppa.hippos.fi/heppa/app).
1. Valitse HEVOSET sivun vasemmasta reunasta ja kirjoita kenttään hevosen nimi tai
rekisterinumero
2. Klikkaa sivun vasemman reunan valikosta kohtaa `Terveystiedot´
3. Klikkaa sivun alareunasta ’Uusi’
4. Merkitse kohtaan ’Päiväys’ rokotuksen pvm, huom.
ei tallennuspvm!
5. Valitse kohdasta ’Tyyppi’, mikä rokotus on kyseessä:
HUOM! Jos tehosterokotuksen aikaraja 12 kk on
ylittynyt, niin rokotusohjelma aloitetaan aina alusta
1 perusrokotuksella. Heppaan ei voi muuta rokotusta atllentaa.

6. Valitse käytetyn rokotteen nimi vetolaatikosta kohdasta `Rokotteen nimi´
7. Tarkista, että rokotukset on varmasti merkitty oikein. Tarkasta hevosen rokotusmerkinnöistä,
että hevosella on sääntöjen mukaiset perusrokotukset ja tehosteiden väli ei ole yli 12
kuukautta. Mikäli et tiedä, onko hevonen rokotettu sääntöjen mukaan, ota yhteys Hippoksen
eläinlääkäriin. Tärkeää on tallentaa koko rokotushistoria aikajärjestyksessä. Vuonna 2020 tai
myöhemmin syntyneiden hevosten ilmoittaminen raveihin ei onnistu, mikäli koko
rokotushistoriaa ei ole tallennettu.
8. Mikäli tallennat tietoja toisen eläinlääkärin puolesta, ’Selite’ –kenttään kirjoitetaan
rokottaneen eläinlääkärin nimi.
9. Tehosterokotuksen ja toisen/kolmannen perusrokotuksen yhteydessä valitse kohdasta
’Rokotustilanne’ vaihtoehto ’Rokotettu Hippos sääntöjen mukaan’.
10. TALLENNA
HUOM! Mikäli kyseessä on hevosen 1. perusrokotus, tai rokotusohjelma on jouduttu 12 kk
ylittymisen takia aloittamaan alusta, valitse aina oikea tyyppi, siis ’1. Perusrokotus’. Näin
järjestelmä ei päästä hevosta kilpailemaan ilman kunnossa olevaa rokotusstatusta.
Ratsuhevoset: Mikäli rokotettu hevonen on ratsu ja rokotettu SRL:n sääntöjen mukaan, valitse
’Rokotustilanne’ valikosta ’Rokotettu SRL sääntöjen mukaan’. Suomenhevosilla tulee olla SRLviite merkittynä, muuten ei SRL-sääntö ole valittavissa.

