Covid -19 Protocol
We hebben lang moeten wachten maar langzaamaan mogen we weer aan de slag. Als vereniging zijn we
hier erg blij mee. Wel zullen we de nodige richtlijnen in acht moeten nemen.
Hoe starten we op:
•

Heb je symptomen zoals hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid of verhoging, laat dit de instructeur =jdig weten en blijf thuis!

•

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwheidsklachten
heeG, als iedereen 24 uur geen klachten heeG, mag je weer komen sporten.

•

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden posi=ef getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot veer=en dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot veer=en dagen na het laatste contact waarop deze persoon
nog besmeQelijk was (volg hierin het advies van de GGD).

•

Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

•

Blijf thuis zolang je in thuisisola=e bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld

•

Houd minimaal 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van elkaar van ieder andere persoon
buiten jouw huishouden.

•

Houd bij binnenkomst en bij het verlaten voldoende afstand. Zorg ook op de parkeerplaats voor
voldoende afstand en houd rekening met elkaar.

•

Wacht tot de groep voor jou het terrein heeD verlaten en betreed daarna pas zelf het terrein.

•

Blijf niet bij de in/uitgang staan wachten, maar loop direct door naar de plek.

•

was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocaGe

•

Hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.

•

KanGne blijD gesloten (alleen toegankelijk voor trainers, ook hier 1,5 meter afstand houden).

•

Toilet kan gebruikt worden via de zijdeur van het clubgebouw, na toiletbezoek dien je het toilet
te reinigen.

•

Kom alleen, indien dit niet kan overleg met de trainer, zij zullen dit met het bestuur bespreken.
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Gehoorzaamheid
•

Gedoseerd trainen in groepjes van 2 à 3 personen, de lesGjd zal evenredig verdeeld worden.

•

Loop direct naar een plek op het veld. Behoud de afstand.

•

Neem plaats bij een oranje Pion.

•

Honden worden niet overgenomen door de trainers.

•

Neem zelf voldoende voer/snacks, speeltjes etc. mee.

Groepen zijn kleiner i.v.m. meerdere trainingen tegelijker;jd op het veld.

Ringtraining
•

Gedoseerd training in groepjes van 2 à 3 personen, de lesGjd zal evenredig verdeeld worden.

•

Loop direct naar een plek op het veld. Behoud de afstand.

•

Honden worden niet overgenomen door de trainers.

•

Betasten van de hond kan niet door de trainer gedaan worden.

•

Neem zelf voldoende voer/snacks, speeltjes etc. mee.

Groepen zijn kleiner i.v.m. meerdere trainingen tegelijker;jd op het veld.

Flyball
•

Gedoseerd trainen in groepjes van 3 à 4 personen

•

Geef elkaar de ruimte met het opbouwen en aRreken van de ﬂyballbaan.

•

Na het opbouwen en aRreken van ﬂyballbaan, handen wassen

•

Neem zelf voldoende voer/snacks, speeltjes etc. mee.

•

Geen groepsles, maar individueel de ﬂyballbaan trainen.

Groepen zijn kleiner i.v.m. meerdere trainingen tegelijker;jd op het veld.

Treiball
•

Gedoseerd trainen in groepjes van 2 à 3 personen

•

Loop direct naar een plek op het veld. Behoud de afstand.

•

Honden worden niet overgenomen door de trainers.

•

Ieder traint met een eigen bal (dit kunnen er meerdere zijn)

•

Na gebruik van de bal, de bal schoonmaken.

•

Trainer pakt de ballen uit de kanGne en ruimt ze ook weer op nadat ze schoongemaakt zijn.

•

Neem zelf voldoende voer/snacks, speeltjes etc. mee.

Groepen zijn kleiner i.v.m. meerdere trainingen tegelijker;jd op het veld.
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Behendigheid
•

Gedoseerd trainen in groepjes van 5 à 6 personen.

•

Geef elkaar de ruimte met het opbouwen en aRreken van de behendigheidsbaan.

•

Na het opbouwen en aRreken van de behendigheidsbaan, handen wassen.

•

Neem zelf voldoende voer/snacks, speeltjes etc. mee.

•

Honden worden niet overgenomen door de trainers (het aanleren van toestellen kan hierdoor
vertraging op leveren).

•

Opbouwen wordt gedaan in 2 groepen om drukte in de container te vermijden. Groep 1 start om
18:50 uur met opbouwen. Groep 2 start om 19:10 uur met opbouwen.

Het negeren van bovenstaande regels kan leiden tot ontzegging van het verder volgen van de cursussen.
KV land van Cuijk is niet aansprakelijk, trainen is op eigen risico. In het geval van opgelegde boetes worden deze betaald door de veroorzaker.
Wij hopen dat iedereen zich aan bovenstaande regels houdt zodat Baas en Hond weer op een veilige
manier aan de slag kunnen!
Met vriendelijke groet
Bestuur KV land van Cuijk
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