Update

Algemeen
In de persconferentie van 6 mei lieten premier Rutte en minister De Jonge weten dat we elkaar vanaf
maandag 11 mei in Nederland weer iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder
controle houden.
Hondenschool Goes is blij met deze verruiming want dit betekent dat de lessen weer kunnen worden
opgestart. Uiteraard is naleving van de belangrijkste basisregels dan wel belangrijker dan ooit.
Daarom blijft voor iedereen gelden:
• 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 anderhalve meter afstand (twee armlengtes) van anderen.

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
smaak verlies of verhoging tot 38 graden Celsius? Dan kunt u helaas niet naar de les komen.

Overige maatregelen ten aanzien van de lessen
• We houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
• In het totaal bestaat de groep uit maximaal 10 personen.
• De lessen vinden plaats in de buitenlucht.
• U wacht in de auto voor aanvang van de les. Op het teken van de instructeur mag u het veld of de
locatie waar de les plaatsvindt, betreden.
• Voordat u het veld opkomt/voor aanvang van de les, wordt aan u gevraagd of u gezondheidsklachten heeft. Als dit het geval is, kunt u niet aan de les deelnemen.
• Het is op dit moment niet toegestaan elkaars honden te aaien.
• Wanneer de les plaatsvindt op de hondenschool, worden na afloop van de les de hekken en de
gebruikte materialen ontsmet.
Extra maatregelen ten aanzien van de speurlessen
• Daar waar de locatie dit toelaat, worden de auto’s ruim uit elkaar geparkeerd.
• Eén persoon per hond, dus geen aanhang mee.
• Tijdens het wachten wordt 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden.
• Er is geen koffie/thee beschikbaar (voor uzelf meenemen mag).
• Eigenaar neemt zelf bakje voer mee en beloont de hond zelf wanneer deze de ‘vermiste persoon’
heeft gevonden.
• De instructeur houdt minimaal 1,5 meter afstand bij het meelopen met de combinatie.
• Er lopen geen ‘kijkers’ mee bij het uitlopen van de zoekactie of het spoor.
• Het geurvoorwerp voor de speurhond ligt los op de grond (niet in blik of pot). Sporenloper pakt na
de oefening zelf zijn geurvoorwerp.

