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Maatregelen Covid 19 sectie 4D 08/06/2021
Wat betreft de hervatting van toegestane wedstrijden, na aanvraag en aanvaarding door de sectie, vanaf 9 juni 2021.
De organiserende club moet nauwgezet de maatregelen volgen die reeds beschreven zijn in de verschillende
nieuwsbrieven http://www.kkush.be/nl/news

PLUS
Vóór de wedstrijd:
Sorteervoorwerpen worden minimaal een week vooraf voorbereid en worden met handschoenen of een tang
behandeld. Ze worden in een luchtdichte doos geplaatst.
De gemarkeerde houten voorwerpen bestemd voor de geleiders worden in een andere doos geplaatst.
De geleiders worden aangeraden hun eigen reeks reglementaire halters mee te brengen.
Clubhalters zullen beschikbaar zijn voor deelnemers die er geen bijhebben.
Aan geleiders die de halters van de club gebruiken, wordt gevraagd wegwerphandschoenen te dragen (beschikbaar op
het terrein). Dit om de veiligheid van iedereen te waarborgen en zodoende het gebruik van gel te vermijden die de hond
zou kunnen storen bij het opnemen van de halter.
Tijdens de wedstrijd:
Zorg voor gel beschikbaar voor iedereen bij de ingang en bij de uitgang van het terrein en indien nodig tijdens de
wedstrijd.
Een doos wegwerphandschoenen.
Het dragen van een masker wordt aanbevolen en toegestaan.
Het dragen van een masker tijdens de wedstrijd is niet verplicht voor de deelnemer. Er zal hem echter worden gevraagd
om het te dragen bij de uitwisseling van materiaal (sorteren en apporteren), indien de sociale afstand van 1 m 50 niet
kan worden gegarandeerd.
De stewards en hulpstewards die de halters en sorteervoorwerpen hanteren, dragen wegwerphandschoenen die na
elke manipulatie worden weggegooid en vervangen.
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Indien de sociale afstand van 1,50 m niet kan worden gegarandeerd, is het dragen van een masker verplicht voor
stewards.
Tijdens het voorstellen staan keurmeester en deelnemer op minimaal 2 meter afstand.
De handdruk is niet van toepassing.
De verschillende hindernissen worden alleen door de stewards en hulpstewards behandeld; zij zullen hun handen voor
en na elke manipulatie met de hydroalcoholische gel ontsmetten of handschoenen dragen.
Kantine: zie algemene richtlijnen over dit onderwerp:
Ingeval maaltijden worden geserveerd, is het verplicht om een masker te dragen in de keuken en bij de bediening
evenals aan de bar.
We zijn er ons terdege van bewust dat al deze maatregelen veeleisend zijn voor clubs die ondanks alles besluiten een
wedstrijd te organiseren. Ze zijn echter essentieel en we rekenen op ieders verantwoordelijkheid om deze maatregelen,
evenals de algemene maatregelen, naar behoren te respecteren om eenieders veiligheid te waarborgen.
Bedankt allemaal en blijf voor jezelf en anderen zorgen.
Het bureau van sectie 4 D
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