Opstartprotocol KC Oss
vanaf 01-06-2020
We starten onze lessen weer op met inachtneming van de regels van de RIVM, de
veiligheidsregio Brabant-Noord en de gemeente Oss.
Deze regels zijn bij iedereen bekend, maar we noemen ze hier toch nog even:
- Heb je symptomen zoals hoesten, niezen, keelpijn of koorts, laat dit je instructeur(s)
weten en blijf thuis.
- Moet je toch een keer niezen of hoesten, doe dat dan in je elleboog.
- Maak gebruik van papieren zakdoekjes.
- Was zoveel mogelijk je handen.
- Schud geen handen en houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar!
Specifieke afspraken voor onze KC:
- Kom alleen naar de les. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan contact op met je
instructeur.*
- Kom hooguit 10 minuten voor de les, laat je hond uit in de bossen en houd daarbij
1,5 meter afstand van elkaar.
- Loop 5 minuten voor het begin van de les het veld op voor de kantine langs en
loop meteen naar de plek op het veld waar jouw groep les heeft.
- Voor, tijdens en na de les houden we 1,5 meter afstand van elkaar.
- Als er in de les met krukjes gewerkt wordt, heb je de hele les hetzelfde krukje.
- De materialen die in de les gebruikt worden, worden voor en na de les
schoongemaakt.
- Bij Flyball worden de tennisballen per les eenmalig gebruikt, m.u.v. de eigen ballen.
De cursisten die een eigen bal meebrengen, leggen deze elke keer zelf in het
apparaat.
- Bij de ringtraining en gehoorzaamheid zal de oefening ‘staan en betasten’ niet
gedaan kunnen worden.
- De kantine is voor iedereen gesloten; de toiletten zijn (op aanvraag) open.
- Honden die op een lesavond in de kantine ondergebracht werden, kunnen dat nu
in een eigen bench onder de overkapping of langs de bosrand (of als het niet te
warm is in de auto).
- De lessen duren i.p.v. 55 minuten 50 minuten, zodat er makkelijker gewisseld kan
worden en er even tijd is om materialen schoon te maken.
- Het veld wordt aan de wegkant of achterkant van de kantine verlaten.
* eventuele chauffeurs kunnen in de auto wachten, een stukje door het bos
wandelen of onder de overkapping of op het terras wachten (met inachtneming
van de 1,5 meter). We laten geen kijkers op het veld toe.
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