Extra tijdelijke regels in verband met COVID-19 naast de al geldende huisregels en voorwaarden.

Deze regels zijn opgesteld om zoveel mogelijk te proberen besmetting te voorkomen.
Door deel te nemen aan de les accepteer je onderstaande regels.
We hanteren de leef- en gedragsregels van het RIVM.
• In de volgende gevallen kun je niet komen trainen:
o Wanneer je symptomen van het COVID-19 virus vertoont zoals verkoudheid,
koorts of kortademigheid.
o Wanneer er binnen het huishouden een persoon is met de symptomen van
het COVID-19 virus.
o Wanneer je in contact bent geweest, of het vermoeden hebt in contact te zijn
geweest, met iemand die besmet is met het COVID-19 virus.
o Wanneer er binnen getraind wordt en niet in het bezit bent van een geldige
QR-code. Deze wordt voor aanvang van de training gecheckt.
• Om een goed overzicht te hebben wie er weer willen komen trainen, dien je opnieuw
op te geven door de instructeur een bericht te sturen via Whatsapp of email.
• De groepstrainingen zullen zowel binnen als buiten plaats vinden op een ruime
afstand van elkaar. De plaatsen worden door de instructeur aangewezen. Iedereen is
daarbij tijdens de training zelf verantwoordelijk voor het houden van een onderlinge
afstand van minimaal 2 meter. De instructeur blijft ook op minimaal 2 meter afstand
van de cursisten.
• Er is maximaal 1 begeleider per hond aanwezig. Kijkers al dan geen familie alleen in
overleg.
• Je blijft in de auto wachten tot de instructeur aangeeft dat je het veld op mag komen.
De instructeur opent en sluit het hek.
• We gebruiken minder materiaal. De instructeur kan je vragen zelf materiaal mee te
nemen. Het gebruikte materiaal van de hondenschool wordt door de cursist na de
training naar een door de instructeur aangegeven plek gebracht. Daar zal de
instructeur het materiaal desinfecteren.
• Wanneer je wilt zitten moet je zelf een stoel meenemen.
• Wanneer je meegebracht materiaal en hond niet in één keer mee kunt nemen geef je
dit aan en wacht je op instructie van de instructeur. Er wordt niet zonder
toestemming heen en weer gelopen naar en van de auto.
• De instructeur neemt geen honden over.
• Er kan geen gebruik gemaakt worden van het toilet.
• Neem elke les beloning, een speeltje (geen werpspeeltje), eventueel clicker,
beloningstasje. Er wordt geen materiaal uitgeleend. Er is zijn wel beloningsworsten, snoepjes, clickers, targetsticks bij de hondenschool te koop. Heb je interesse, geeft
dit aan bij de instructeur.
• Na de training opent de instructeur het hek zodat de cursisten op aangeven van de
instructeur het veld kunnen verlaten en rechtstreeks naar hun auto kunnen gaan.
• Er wordt niet nagepraat op de parkeerplaats. Iedereen verlaat na de training het
terrein.
• Heb je buiten de trainingen om vragen voor de instructeur, stel deze dan via
Whatsapp, mail of telefonisch.

