NEDERLANDSE
LAKENVELDER- & VORWERKHOENDER SPECIAALCLUB

Aan:

Bestuur Lakenvelder & Vorwerkclub
Deelnemende leden aan de hokbezoekdagen
Organiserende leden

Haarlem, 20 mei 2020

Covid-19 protocol hokbezoekdagen
Covid-19 verantwoordelijke: Jacqueline Bremmers

Aanwezige materialen:
Handgel, mondkapjes, handschoenen, koffiebekers, Dettol-doekjes, Dettol spray.
Vooraf en nogmaals bij aankomst worden de aanwezigen mondeling en schriftelijk
op de hoogte gesteld van de geldende Covid-maatregelen:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Reis zoveel mogelijk alleen, of met leden uit hetzelfde huishouden.
Heeft u last van één van deze klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
(lichte) hoest, benauwdheidsklachten , verhoging of koorts (vanaf 38°), of heeft één
van uw huisgenoten last van benauwdheidsklachten of koorts (vanaf 38°)? Blijf dan
thuis en meldt u af bij Jacqueline 06 2038 3963
In verband met hygiëne geven wij bij ontvangst geen hand. Was je handen regelmatig
met water en zeep, zit met je handen niet aan je gezicht, hoest of nies in je elleboog.
Houdt 1,5 mtr afstand.
• Door middel van lijnen op de grond geven we de 1,5 mtr aan, in ieder geval naar
de keurmeester toe, die daarmee vrij de keuring kan verrichten.
• Iedereen houdt zelf de onderlinge afstand in de gaten.
• Signaleer je mensen die te dicht bij elkaar in de buurt staan dan vragen we allen
om daarop te attenderen.
Mondkapjes en wegwerphandschoen zijn beschikbaar.
• Als één van de aanwezigen prijs stelt op het dragen van handschoenen en/of
mondkapjes dan voldoet iedereen.
• Na afloop van het bezoek worden de mondkapjes/handschoen door de
verantwoordelijke verzameld en veilig verwijderd.
• Let op: bij gebruik van mondkapjes niet de buitenkant aanraken en daarna terug
plaatsen!
Koffie en lunch wordt geserveerd in overleg met de gastheer/vrouw.
• We gebruiken wegwerpbekertjes zodat de gastheer/vrouw niet gebruikte kopjes
terug in huis hoeft te brengen. Houdt voldoende afstand.
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7.

We blijven buiten het huis van de gastheer/gastvrouw, met uitzondering van
toiletbezoek. Daarbij geldt dan het volgende:
• Neem een Dettol-doekje mee om de deurklink en fonteintje na gebruik te
ontsmetten.
• Reinig ook de overige deurklinken als gebruikt.
• Reinig na gebruik met Dettol-spray en tweede doekje het toilet.
8. Na afloop verzamelen en vernietigen we de gebruikte materialen.
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