
Covid-19 DRAAIBOEK

MAATREGELEN OP EEN R�

Samen zorg dragen voor een gezond Nederland
In dit draaiboek kunt u de regels lezen die voor alle lessen binnen
Active Dog Care gelden:

Was/desinfecteer je handen voor je naar de cursus komt.
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt voor, t�dens en na de les.
Handen schudden laten we achterwege.
Er kan geen gebruik worden gemaakt van het openbare toilet.
De kantine is gesloten voor cursisten.
Er zal alleen buiten les gegeven worden.

Minimaal 2 meter afstand van elkaar bewaren.
U loopt met uw hond buitenom naar de unit en geeft uw hond buiten af.
U kunt uw l�n weer meenemen i.p.v. zoals gebruikel�k in de bakjes te leggen.
Het middageten voor uw hond is verpakt in een plastic zakje; b� voorkeur
verpakt met schone handen of met handschoenen aan i.v.m. de hygiëne.
B� verkoudheid, koorts of hoesten laat u uw hond brengen en halen door een
derde zonder gezondheidsklachten.
Zonder hond is de looproute door de kantine.
De kantine is t�dens het halen en brengen een looproute. 

Het ADC team is klein. Buiten het halen en brengen is het contact met mensen voor
ons team nihil. Laten we allemaal voorzichtig z�n en gezond bl�ven of er alles aan
doen om dit virus niet verder te verspreiden. Bedankt voor uw begrip.

ALGEMEEN

B� het halen en brengen gelden wel aangescherpte regels:



Ben je verkouden, hoest of nies je? Voel je je niet lekker of heb je
koorts of ben je benauwd? Zeg je les dan af.
Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten? Dan
geldt voor het hele gezin dat z� 14 dagen thuis bl�ven.
Moet je onverwacht niezen of hoesten? Doe dit dan in de binnenkant
van je elleboog.

Covid-19 DRAAIBOEK

NIET FIT? BL�F THUIS

Houd u aan de aangegeven looproutes


