
COVID 19 

 

Mondmaskerplicht 

Naast het plein, in de kantine en de toiletten 

draagt iedereen een mondmasker, dit geldt ook 

voor toeschouwers.  

Geen mondmasker = geen toegang 

Tijdens de lessen is het niet verplicht om een 

mondmasker te dragen ALS je steeds 1,5 m 

afstand houdt van medecursisten en de 

instructeur.  

 



 

Registratieplicht 

We zijn verplicht om een lijst bij te 

houden van iedereen die aanwezig is 

tijdens een lesdag, zowel op het terrein 

als errond.  

 

Aanmelden kan op 3 manieren: 

● thuis via onze website: 

www.hssloeber.be 

 

● op Sloeber met smartphone via 

QR-code (hangen op verschillende 

plaatsen aan de vensters) 

 

● in de kantine voor wie de andere opties 

niet kan 

 

Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op 

het secretariaat en bij vaststelling van een 

besmetting overgemaakt worden aan de 

bevoegde autoriteiten. 

niet geregistreerd = geen deelname aan de 

lessen 



 

In- en uitgangen 

Volg de instructies voor de in- en uitgangen van de terreinen en de 

kantine.  

Kennismakingsmoment 

Kennismaken met onze hondenschool en onze werking kan elke 

zondag om 10u in onze kantine. We zorgen ervoor dat dit 

infomoment zo georganiseerd wordt dat de social distance 

gewaarborgd is. Het dragen van een mondmasker is verplicht.  

Toiletten 

Mogen maar toegankelijk zijn voor 1 persoon gelijktijdig. Draag ook 

hier een mondmasker. 

Aan de deur naar de toiletten zal een aanduiding hangen of het 

toilet vrij is of niet. Je ontsmet je handen voor en na gebruik. 

De toiletten, deurklinken,… worden op geregelde tijdstippen extra 

ontsmet. Water/zeep/papieren handdoeken zullen aanwezig zijn. 

Handen wassen 

Weet dat ontsmettende handgel een noodoplossing is. Wat echt 

belangrijk is, is het grondig wassen van je handen met zeep 

gedurende voldoende lange tijd. Dit kan in de toiletten, maar ook 

aan de wasbak in de veranda. Ook daar afstand houden als er 

wachtenden zijn. 

Bijsturing en ‘overtredingen’ 

Mogelijk hebben we nog dingen over het hoofd gezien en zullen we 

nog moeten bijsturen. 

Wij rekenen op jullie allemaal om dit goed te laten verlopen. Dit 

betekent echter ook dat mensen die zich niet aan de regels houden, 

hier zullen op gewezen worden en eventueel de les die dag niet 

(verder) zullen mogen bijwonen. 

 


