
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona protocol     update 29-9-2020 

 

Vanwege het coronavirus is naleving van de maatregelen van de Nederlandse overheid belangrijker dan 
ooit. 

De volgende basisregels zijn dan ook voor iedereen van toepassing: 

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

 Was uw handen voordat u naar de HOC komt. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om u neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

 Schud geen handen. 

 Houd anderhalve meter afstand van anderen. 

 Overige maatregelen t.a.v. de lessen 

 Bezoekers/toeschouwers zijn helaas niet meer toegestaan. Dit betekend dat u alleen naar de les 
komt en er geen gezinsleden mee kunnen komen (tenzij anders overeengekomen). 

 U neemt zelf veel lekkere voertjes (van verschillende soorten), een speeltje en poepzakje mee.  

 Komt u voor het eerst, mail dan (uiterlijk 1 dag voor uw 1e les) een kopie/foto van de 
inentingen/vaccinaties van uw hond naar: ina@hondenopleidingscentrum.nl 

 Onze kantine is voor cursisten gesloten. Gebruik van het toilet kan via de zijdeur van de kantine. 

 In de factuur staat vermeld op welk veld uw les plaatsvindt. Een overzicht van de nummering van 
onze trainingsvelden ontvangt u met de bevestiging van de cursus mee. 

 Parkeer uw auto zoveel mogelijk op de ,per trainingsveld, aangegeven plekken. Als de plekken 
nog bezet zijn, wacht dan even met parkeren tot de cursisten van de lessen voor u weg zijn. 

 Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les.  

 Loop (direct) naar uw trainingsveld toe zodra alle cursisten van de les voor u van het veld en de 
looproute af zijn. Hou hierbij de aangegeven looproute (zie          op het overzicht van de 
trainingsvelden) aan. 

 De hekken worden alleen door de instructeurs open en dicht gedaan. 

 Na de les verzoeken wij u direct (via de aangegeven looproute) te vertrekken, zodat we de 1.5 
mtr afstand makkelijker kunnen aanhouden. 

 Voor de cursisten van agility, hoopers, combisport en flygility zijn plastic handschoenen aanwezig 
voor het opbouwen/opruimen van de toestellen. 

We begrijpen dat deze maatregelen de gemoedelijke sfeer van onze hondenschool niet ten goede 
komt, maar alleen op deze manier kunnen onze lessen momenteel door blijven gaan. 

  

Wij hopen op jullie medewerking. 


