Heropstart De Zeelse Hondenschool met volgende maatregelen:
Deze zijn opgesteld, rekening houdend met de opgelegde regels vanuit de overheid, de gemeente
en de VDA (= Raad van Bestuur en overkoepelende instantie van de hondenscholen).

Parking
Parkeer Uw voortuig met minimaal 3 meter tussen wanneer ze zij aan zij geparkeerd staan.

Veiligheid en hygiëne:
1.

De toiletten zijn toegankelijk voor max. 1 man en 1 vrouw. Handen ontsmetten alvorens te
betreden. Bij het verlaten de handen wassen en met papieren handdoek drogen.
De deur naar de toiletten zal openstaan. Gelieve zo weinig mogelijk aan te raken wat niet
nodig is.

2. Mondmaskers zijn mee te brengen door de geleiders. Op de parking, buiten en op het
terrein wordt altijd een mondmasker gedragen
3. Ontsmettingsmiddel zal voorzien worden door de club, gelieve jullie handen te
ontsmetten alvorens de terreinen te betreden.

Plasweide
Er mag max. 1 geleider met hond per plasvak aanwezig zijn. De volgende geleider staat in het
wachtvak op de grond. Bij het verlaten gaat de geleider op het linkse plasvak rechtdoor en op het
rechtse plasvak naar rechts.
Het is NIET TOEGESTAAN dat meerdere geleiders staan te wachten tot toegang tot de plasweide.

Wacht
Wacht

Kantine

Vanaf 8 mei is het terras van de kantine terug geopend
1.
2.
3.

Enkel het terras mag gebruikt worden om dranken te consumeren

4.

Minstens 1,5 meter tussen de tafels

Op het terras moet de 1,5 meter tussen personen geëerbiedigd worden.
Maximaal 4 personen (of mensen van hetzelfde huishouden) met onderling 1,5 meter
afstand per tafel. Elke klant blijft aan zijn tafel zitten.

Lessen
1. Aantal geleiders in een groep: max 9 geleiders + 1 instructeur
Indien er meer instructeurs beschikbaar zijn, kunnen we meer groepen inrichten en/of
de groepen kleiner maken.
2. Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m
3. Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter, gelieve hier zeker aandacht voor te
hebben dat je dit respecteert.
Instructeur draagt mondmasker en eventueel handschoenen. De instructeur die is de
enige die toestellen aanraakt en verplaatst
4. Het apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken. Er
wordt niet met een lange lijn gewerkt door verschillende geleiders. Gelieve zelf een lange
lijn te voorzien indien nodig.
Om te voorkomen dat er te veel personen tegelijk op de club aanwezig zijn, kan men enkel
deelnemen aan de lessen door op voorhand in te schrijven.
Hiervoor is gezorgd dat jullie zich online kunnen inschrijven via Eventalix. Voor zondag vanaf
donderdag en voor woensdag vanaf zondag.
Door de maatregelen hebben we het aantal personen per groep beperkt en vol is vol.

Nieuwe Leden:
Kunnen via het online inschrijvingsformulier, op de website, lid worden en het lidgeld (75 euro)
betalen door overschrijving. Bij bevestiging van het lidmaatschap kunnen deze zich online
registreren voor de les Nieuwe leden met pups.

Opmerking:
We begrijpen dat dit de gemoedelijke sfeer van onze hondenschool zwaar belast. Maar we
hebben de keuze tussen deze maatregelen strikt toe te passen, of nog niet opnieuw op te
starten. DUS hebben wij gekozen voor de maatregelen, indien deze niet worden gerespecteerd
zal je toegang verder worden geweigerd.

Tip:
Tijdens deze periode zullen velen van ons een mondmasker dragen. Dat kan voor de honden een
vreemde ervaring zijn, aangezien zij ons gelaat dan niet kunnen lezen. Laat je hond hieraan
wennen!

