OP HET TERREIN
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden
• Schud geen handen, begroet elkaar van afstand.
• Blijf thuis wanneer u gezondheidsklachten hebt.
• Hoest en/of nies in uw elleboog.
• Desinfecteer uw handen bij de ingang van de hal en de ring.
• Een ingevuld formulier (zie pagina 2) met gezondheidsvragen en contactgegevens
inleveren aan de ingang. De toegang wordt geweigerd als een of meerdere vragen met
JA beantwoord worden en/of het formulier niet (geheel) is ingevuld. Dit formulier zal tijdig
op de website van de RRCN geplaatst worden zodat exposanten en andere aanwezigen
dit thuis kunnen invullen en meenemen naar de show. Geen ingevuld formulier dan geen
toegang.
• Mondkapjes in de ringen zijn verplicht. Mocht in de komende weken een landelijk advies
en/of plicht tot het dragen van mondkapjes gaan gelden, dan nemen wij dat ook over. Wilt
u daar rekening mee houden? Breng uw eigen mondkapje(s) mee.
• Heb respect voor elkaar en geef elkaar de ruimte.
• Kom niet eerder dan 60 minuten vóórdat uw eerste hond gekeurd moet worden, zo
kunnen we de exposanten zo gespreid mogelijk ontvangen. Uw andere honden mogen
vanzelfsprekend meteen mee.
• Ga naar huis als u aan de beurt geweest bent. Alleen de nummers 1 en 2 van iedere
klasse, mits zij gekwalificeerd zijn met een uitmuntend, mogen blijven.
• Houd u aan de looproutes die door de organisatie zijn aangegeven, ook al moet u
daardoor wat omlopen.
IN DE RING
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
• Draag een mondkapje.
• Houd afstand van de mede exposanten, de ringmedewerkers en de keurmeester.
• Schud geen handen en vermijd elke andere vorm van lichamelijk contact.
• Toon zelf het gebit van de hond.
ALGEMENE GEZONDHEIDSREGELS
• Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten;
• Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog
besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
• Blijf thuis als u het coronavirus heeft gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit
in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
• Blijf thuis als u in thuisisolatie bent omdat u direct contact heeft gehad met iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld;
• Ga direct naar huis wanneer tijdens het bezoek klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden (uitzondering
voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
• Hoest en nies in het binnenste van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Schud geen handen, begroet elkaar van afstand.
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Beantwoord de volgende vragen:
Naam: ____________________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________

Streep door wat niet van toepassing is:
1. Had u last van hoestklachten in de afgelopen 24 uur?
Nee / Ja
2. Had u last van neusverkoudheid in de afgelopen 24 uur?
Nee / Ja
3. Had u last van koorts (boven 38° C) in de afgelopen 24 uur?
Nee / Ja
4. Had u last van benauwdheidsklachten in de afgelopen 24 uur?
Nee / Ja
5. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Nee / Ja
6. Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Nee / Ja
7. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
Nee / Ja
8. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld?
Nee / Ja

Datum invullen: ____________________________________________________________
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