Richtlijnen veld Hondenschool De Lijn

Inleiding
Voor ieders veiligheid hebben wij onderstaande richtlijnen opgesteld. Dat doen we niet
voor niets. Want het Coronavirus is nog steeds onder ons. En alleen samen houden we
het risico van besmetting zo klein mogelijk. Waar de ene persoon bezorgd zal zijn, gaat
de ander er laconiek mee om. Iedereen reageert op zijn manier op het Coronavirus en
dat mag allemaal. Het is fijn als iedereen rekening met elkaar houdt en elkaars grenzen
respecteert. Wij verzoeken je vriendelijk en met klem om onze maatregelen goed door
te lezen en ze op te volgen.

Lesvoorbereidingen
•
•
•
•
•
•

Zorg dat je al het benodigde materiaal bij je hebt voor de les. Wij lenen namelijk
niets uit. Alle materialen die je nodig hebt staan beschreven in de uitnodiging.
de begeleider mag met zijn hond naar de cursus komen. Overige familieleden,
kennissen of vrienden mogen thuis blijven.
zorg dat je alle juiste materialen bij je hebt. Dat voorkomt teleurstellingen
voel je je niet lekker, hoest je of heb je koorts, blijf thuis!! Heeft een gezinslid
klachten en koorts, blijf thuis!!
vind je het fijn om een mondkapje te dragen, handschoentjes en/of een
spatscherm, dan mag dat. Daar moet je wel zelf voor zorgen
Loopse teefjes zijn welkom tijdens de les mits zij een loopsheidbroekje dragen
én met no love spray van Baephar ingespoten zijn. Indien er alsnog onrust
ontstaat tijdens de les dan mag de instructeur beslissen dat het toch beter is dat
je de les verlaat.

Voorafgaand aan de les
•
•
•
•
•
•

je kunt je auto parkeren op onze parkeerplaats. Houd ook met het parkeren
minimaal 1,5 meter afstand tot de andere auto
wacht even met uitstappen als je ziet dat een andere cursist ook net bezig is om
uit te stappen. Geef elkaar de ruimte
je kunt via het aangegeven pad (éénrichtingsverkeer) naar het trainingsveld
lopen. Houd ook tijdens het lopen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Loop
niet naast elkaar maar achter elkaar
het pad richting trainingsveld is éénrichtingsverkeer!
hou minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar wanneer je langs het veld wacht voor
aanvang van de les
de instructeur komt je halen wanneer jouw les gaat beginnen

Tijdens de les
•
•
•
•
•
•
•
•

op het trainingsveld krijgt elke cursist zijn eigen plaats aangewezen
we heten iedereen van harte welkom, maar schudden geen handen
je mag enkel je eigen materialen gebruiken. Heb je die niet bij je, dan kun je niet
alle oefeningen (volledig) mee doen. Wij stellen geen materialen ter beschikking
houd je hond bij je en laat hem niet snuffelen aan andere honden
volg de aanwijzingen van de instructeur op
mocht er iets omvallen, dan zet de instructeur het weer op zijn plaats
mocht een instructeur onverhoeds in quarantaine moeten, dan wordt de
praktijkles vervangen door een zoomsessie en/of door instructiefilmpjes met
oefeningen die gedeeld worden via de Whats-app groep
we hebben de groep opgesplitst in 2 groepjes van 3 deelnemers. De lessen
duren 30 minuten. Deze 30 minuten zullen intensief zijn doordat je met minder
deelnemers meer kunt oefenen en behandelen.

Na afloop van de les
•
•
•
•

de instructeur begeleidt de cursusgroep richting uitgang. De uitgang is een
andere dan de ingang
houd voldoende afstand tot de andere cursisten als je van het veld afloopt
houd ook op de parkeerplaats voldoende afstand tot elkaar. Gun elkaar de ruimte
heb je voor ons aanwijzingen of opmerkingen, laat het je instructeur weten

We hopen dat iedereen gezond weer thuis komt en gezond blijft. Dan kunnen we
elkaar de volgende les weer begroeten.

Lieve groet,
Suzanne & Jany
Hondenschool De Lijn

