COVID-19 Protocol
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

In dit protocol kunt u de maatregelen teruglezen die
Stichting Hondensport Groningen neemt ivm corona

Algemene regels:
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis als je niet fit bent.
Was je handen thuis voordat je naar de training komt.
Ga thuis nog naar het toilet voordat je naar de training komt.
Houd minimaal 1,5 m afstand van elkaar.
De kantine is gesloten voor cursisten.
Kom alleen en laat overige huisgenoten thuis. Kijkers worden niet op het terrein toegelaten.

Op de trainingslocatie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je vroeg bent, blijf wachten in de auto.
Het toegangshek zal 5 minuten voor de training geopend zijn.
We trainen 45 minuten in 3 blokken, om 9:00 uur, 10:00 uur en 11:00 uur.
Houd je hond aangelijnd en loop gelijk door, het veld op naar de plek waar je voorheen ook
trainde. We hebben een aparte ingang en een uitgang.
Er wordt niet gespeeld na de trainingen.
Blijf niet kletsen bij de ingangen en uitgangen, houd rekening met elkaar als je door het hek
gaat.
Neem zelf poepzakjes mee en gooi deze in de prullenbakken buiten het terrein weg.
Bij gebruik van de schep, desinfecteer voor en na gebruik, je handen.
Volg de aanwijzingen van je instructeur op.

Blijf thuis als je niet fit bent!
Ben je verkouden, hoest of nies je? Voel je je niet lekker, heb je koorts of ben je benauwd?
Meld je dan af, tijdens trainingen 050-5410094 (kantine) of via de mail post@shg.nu
Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten? Dan geldt voor het hele gezin dat zij 14
dagen thuis blijven. Dus ook 2 weken geen training.
Moet je onverwacht niezen of hoesten? Doe dit dan in de binnenkant van je elleboog.

Houd u aan de aanwijzingen van de instructeurs en de aangegeven looproutes.
•

We hebben één ingang en één uitgang

•

De trainingen duren 45 minuten en er is 15 minuten tijd tussen de trainingen. Het toegangshek
is afgesloten en zal 5 minuten voor de training worden geopend.

•

Het veld is in 3 delen opgedeeld. Ga direct naar je groep. Na afloop van de training verlaat je
groep voor groep het veld.

GG-training:
•

De groepen zijn niet groter dan 8 combinaties. Houd tijdens de training 1,5m afstand tov je
mede cursisten.

•
•

Neem zelf poepzakjes mee. Bij gebruik van de schep, desinfecteer voor en na gebruik je handen.
Er wordt niet gespeeld na de trainingen.

•

Blijf niet kletsen bij de ingangen en uitgangen, houd rekening met elkaar als je door het hek
gaat.
Volg de aanwijzingen van je instructeur op.

•

Behendigheid-training:

•

Honden zijn aangelijnd.

•

Voor het opbouwen ontsmet je je handen met de gel die op de tafel staat.

•

Er staan oranje pylonen op het veld, daar wacht je tot je aan de beurt bent tijdens de les en daar
keer je ook weer naar terug als je hebt gelopen.

•

Je parkeert je hond daar waar hij niet in de weg ligt tijdens het opbouwen of opruimen van het
parcours.

•

De instructeurs in de groep mogen helpen met het herstellen van het parcours. De cursisten doen dit
NIET.

•

Tijdens het parcours verkennen, houden we rekening met elkaar en houden 1,5 meter afstand.

•

Tijdens het opruimen van de rode container zet je de toestellen op het gras, 1 instructeur zal de
container inruimen.

•

De raakvlaktoestellen mogen in de blauwe container gezet. Wacht op elkaar met in en uitgaan van
deze container.

Risico groepen
Mocht je tot een risicogroep behoren, dan begrijpen we het als je liever niet komt trainen.
Deze keuze maak je altijd zelf. Meld het ons en laat het ons ook weten als we zaken in je
ogen kunnen verbeteren om je veiliger te voelen.

