Covid-19 protocol cursussen en trainingen
KC Nijmegen geeft weer cursussen en trainingen met inachtneming
van de algemeen geldende maatregelen.



De cursussen wordt in groepen van maximaal 8 personen met hun hond en 1 instructeur
gegeven.
Kom alleen bezoekers zijn helaas nog niet toegestaan. Deze zullen buiten het terrein moeten
wachten.



Wacht buiten het terrein of in uw auto bij wisseling van de groepen. Bij binnenkomst staat
ontsmettingsmateriaal voor gebruik voor u klaar.



Volg de aangegeven toegang- en uitganginstructies op.
Voor de ringtraining is het voor zowel de instructeur als het lid verplicht een mondkapje te
dragen tijdens de instructie en 1,5m afstand te houden.



Vrijwilligers en bestuur van de KC zijn functioneel aanwezig omdat zij op dat moment een taak
hebben. Vreemden kunnen worden aangesproken waarom ze zich op de locatie bevinden.



Naast de Covid-19 veiligheidsregels zijn onverkort de huisregels en het Cursus Reglement van
toepassing.



De kantineruimte is NIET voor bezoekers geopend, u kunt wel op het terras plaats nemen met
maximaal 2 personen aan een tafel en daar een consumptie gebruiken. Ingeval van toiletgebruik
kunt naar binnen en draagt u verplicht een mondkapje.



Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;



Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.



Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).



Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;



Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld;



Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;



Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw
huishouden



Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

Als u misstanden ziet, meldt deze dan direct bij de instructeur en bij het secretariaat van onze vereniging
via mail : secretaris@kcnijmegen.nl
Laten we voor elkaar zorgen in deze tijd.
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