Covid-19 protocol DAT-wedstrijden Stichting Jachthond In Opleiding (JIO)

VOOR ALLES GELDT: GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN STAAT VOOROP!
Versie 1.
Protocol kan tussentijds worden aangepast naar aanleiding van nieuwe inzichten of ontwikkelingen m.b.t. de maatregelen ter voorkoming
van Covid-19
Met dit protocol geeft het bestuur van Stichting Jachthond In Opleiding een richtlijn hoe te handelen bij een DAT-wedstrijd en brengt hierbij
een aantal punten onder uw aandacht. Uitgangspunt is het kabinetsbeleid, de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen genomen door de
Rijksoverheid.
Bij inschrijving voor een DAT-wedstrijd vragen wij u kennis te nemen van dit protocol en hiernaar te handelen.
Algemene veiligheid en hygiëneregels
•
Alle regelgeving omtrent COVID-19 (Corona) wordt gerespecteerd.
•
Eventueel geïnteresseerden die als toeschouwer aanwezig willen zijn, dienen ten minste een week voorafgaand aan de wedstrijd
een verzoek hiertoe in te dienen bij de organisatie met vermelding van naam, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mail
adres, wedstrijddatum en wedstrijdlocatie. Het aanwezigheidsverzoek kan worden ingediend via info@jachthondinopleiding.nl
•
Het is aan de organisatie om een aanwezigheidsverzoek te accepteren. Bij afwijzing van een aanwezigheidsverzoek is de
organisatie de aanvrager hierover geen motivatie verschuldigd.
•
Alle aanwezigen op het wedstrijdterrein dienen een schriftelijke toestemming voor hun aanwezigheid op ieder gewenst moment
en bij eerste verzoek te kunnen tonen aan medewerkers van de organisatie.
•
Niet bij de organiserende instantie bekende aanwezigen kunnen de toegang tot het wedstrijdterrein worden ontzegt.
•
Stichting Jachthond In Opleiding stelt een lijst samen met gegevens van alle aanwezigen (Officials, Assistent Officials, deelnemers
en overige aanwezigen).
•
Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Bij medische calamiteiten zal de lijst worden vrijgegeven aan de GGD.
•
Indien de GGD om welke reden dan ook de lijst van de aanwezigen opvraagt, gaan alle aanwezigen daarmee akkoord.
•
Wanneer u ziek bent of klachten heeft vragen wij u zich niet op het wedstrijdterrein te begeven . Ook wanneer u recent in contact
bent geweest met een Covid-19 besmet persoon of in het gezin of huishouden iemand klachten heeft als:
o
Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts en
plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
•
Minimale afstand van 1,5 meter ten opzichte van alle aanwezigen – wanneer het voor een normaal wedstrijdverloop onmogelijk
blijkt, mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten.
•
Neem zelf desinfectie gel/vloeistof mee (>70% alcohol)
•
Desinfecteer handen voor aanvang van iedere test en wanneer u andere activiteiten start en/of eindigt (bijv. pauze, verplaatsen
naar nieuwe testlocatie, toiletbezoek, secretariaat betreden, lunch, drinken etc.)
•
Schud geen handen.
•
Hoest en/of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoeken en vermijd het aanraken van je gezicht.
•
Officials, Assistent Officials, deelnemers en andere aanwezigen zorgen voor eigen lunch, koffie/thee en drinken (denk aan water
voor uw hond).
•
Er zijn op enkele wedstrijdterreinen horeca gelegenheden beschikbaar. Gebruik van deze horecagelegenheden is volledig voor
eigen risico.
•
Houdt bij het parkeren van auto’s voldoende afstand van elkaar.
•
Aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen.
•
Middels aanwezigheid op een DAT-wedstrijdterrein verklaren Officials, Assistent Officials, overige medewerkers, deelnemers en
overige aanwezigen dat zij niet recent in contact zijn geweest met een Covid-19 besmet persoon en in goede gezondheid
verkeren en bekend zijn met de inhoud van het Covid-19 protocol.
•
Aanwezigen verklaren bij ziekteverschijnselen achteraf, dit te melden bij de organisatie via info@jachthondinopleiding.nl

JIO

Aansprakelijkheid
•
Stichting Jachthond In Opleiding, haar Officials, Assistent Officials en/of overige medewerkers zijn op geen enkele wijze
aansprakelijk te stellen voor eventuele COVID-19 besmettingen.
•
Deelname aan een DAT-wedstrijd is geheel op eigen risico.
•
Wanneer de DAT-wedstrijd (om welke reden dan ook) geen doorgang kan vinden of deze moet worden afgebroken is het aan
Stichting Jachthond In Opleiding te bepalen of (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld van toepassing is.

