Maatregelen KC de Hofstad mbt Covid-19 (Corona)
Onze leden moeten veilig bij KC de Hofstad kunnen trainen. Daarom verlangen wij van iedereen dat
zij zich op het terrein van KC de Hofstad houden aan de regels en richtlijnen van de overheid.
Daarnaast gelden rondom cursussen en trainingen aanvullende maatregelen.
Basisregels overheid
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Klachten of ziekte?
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Als je 24 uur klachtenvrij bent kun je weer komen
trainen.
• Blijf ook thuis als een gezinslid of huisgenoot koorts, benauwdheid of (verdenking van)
Corona heeft. Als gezinslid of huisgenoot 24 uur klachtenvrij is kun je weer komen trainen.
• Ontstaan er klachten nadat je cursus hebt gevolgd?
Informeer dan Michaela van Bohemen (06-52334518) of Herman van der Hoeven (0654280529). Je kunt ook een mail sturen aan: bestuur@kcdehofstad.nl.
• Bij vermoeden of vaststelling van Covid19/Corona bij een lid worden degene die (in de
voorgaande 14 dagen) tegelijkertijd met deze persoon op het terrein zijn geweest
geïnformeerd. Naam of andere persoonsgegevens zijn en blijven uitsluitend bekend bij het
Bestuur.
Algemene maatregelen KC de Hofstad
• Er zijn maximaal 15 honden tegelijk op het terrein. Per hond is één begeleider toegestaan;
gezinsleden en huisgenoten kunnen dus niet mee. Alleen bij cursisten jonger dan 16 jaar of
met een beperking mag één volwassene als begeleider van de cursist mee. Informeer
hierover de cursusadministratie bij aanmelding.
• De kantine en het terras zijn uitsluitend toegankelijk voor teamleden van KC de Hofstad.
• Bij elke training is een teamlid aanwezig als “veldbeheerder”. De beheerder ziet toe op het
opvolgen van de maatregelen en spreekt aan indien nodig.
• Er is geen mogelijkheid om halsbanden, lijnen, speeltjes of andere materialen te lenen van de
KC.
• Door instructeurs aangereikte materialen (pionnen, krukjes, etc.) worden na elk gebruik
gereinigd. Vermijd aanraking van deze materialen!
• Er is handdesinfectie aanwezig. Het heeft echter onze voorkeur dat cursisten zelf zorgen voor
desinfectiegel of dergelijke als zij hier behoefte aan hebben. Let op dat de geur van deze gels
hinderlijk kan zijn voor de hond. Zorg dat de hond gewend is aan de geur door de gel thuis al
enkele malen te gebruiken.
Voor de les (zie kaartje)
• Kom op tijd, maar niet te vroeg. Vanaf 10 minuten voor aanvang van de les kun je de auto
parkeren op het parkeerterrein.
• De ingang van het terrein is aan de achterzijde van het veld. Wacht buiten het hek en houdt
1,5 meter afstand tot mede-cursisten. Let op: er loopt hier een fietspad!
• De beheerder opent het hek en geeft aan waar je naartoe moet.
• Wacht op de aangegeven plek en houdt 1,5 meter afstand tot instructeur en mede-cursisten.
• Laat honden niet snuffelen aan of spelen met elkaar.

Tijdens en einde van de les
• Let tijdens de les op de 1,5 meter afstand tot instructeur en mede-cursist.
• Vijf minuten voor het einde van de les wordt een signaal gegeven door de beheerder.
• Heb je nog vragen over de opvoeding of training van je hond? Geef dit aan bij de instructeur,
deze geeft dan aan hoe en wanneer hierover contact kan plaatsvinden.
• Bij het einde van de les wordt een signaal gegeven door de beheerder.
Na de les
• De instructeurs coördineren het vertrek van het veld, volg hun aanwijzingen op. Afspraak is
dat cursisten groep voor groep het terrein verlaten met inachtneming van 1,5 meter afstand.
• Het hek naast de kantine dient als uitgang en zal worden geopend door een instructeur.
Materialen bij Agility, Hoopers en Flyball
Leden helpen van oudsher bij het opbouwen en afbouwen van de parcoursen. Per sport zullen
aanvullende maatregelen worden genomen die passen binnen de regels en richtlijnen.
Veelgestelde vragen
• Moet ik een mondkapje dragen?
Wij hanteren de richtlijnen van de overheid. De overheid heeft het gebruik van mondkapjes
bij buitensport niet aanbevolen of verplicht.
• Ik ben te laat, kan ik nog meedoen?
Zodra het hek is gesloten is toegang niet meer mogelijk.

