COVID-19 PROTOCOL KAMPIOENSCHAPS CLUBMATCH 19-9-2021
Wij zijn erg blij om ook dit jaar onze KCM te kunnen organiseren, maar helaas moeten we nog steeds rekening
houden met COVID‐19. Ondanks deze maatregelen hopen wij samen met u een geweldig evenement te gaan
beleven!
* ANDERHALVE METER! Om de veiligheid te garanderen voor organisatie, keurmeesters, ringpersoneel,
exposanten en bezoekers is de “anderhalve meter maatregel” van het grootste belang. Geef elkaar dus de ruimte
om te genieten van onze KCM! Neem het de organisatie niet kwalijk als men u er aan herinnert op het moment
dat u het toch even vergeten bent. Van de vereniging wordt immers verlangd deze regel te handhaven.
Om rijvorming bij binnenkomst te voorkomen bij secretariaat en/of ringpersoneel wordt de catalogus online
aangeboden en wordt uw ringnummer 1 week voor aanvang per E‐mail toegezonden om zelf uit te printen.












Houd afstand van uw mede exposanten, de ringmedewerkers en de keurmeester.
De honden worden niet betast, zodat de anderhalve meter gegarandeerd kan blijven.
U toont zelf het gebit aan de keurmeester.
In de ringen wordt een in‐ en uitgang gemaakt, zodat men elkaar niet hoeft te passeren.
Grote klassen worden in twee delen gekeurd.
Schud geen handen en knuffel niet om uw mede‐exposant te feliciteren of om gefeliciteerd te worden.
Een buiging zoals men in Japan gewoon is, is een goede vervanging!
Foto maken met de keurmeester? Ook dat op anderhalve meter afstand.
Vanuit de organisatie staan er overkappingen waar exposanten onder kunnen schuilen tegen zon/regen.
Neem zelf ook materiaal mee voor het geval er geen plaats meer is zodat de anderhalve meter
gewaarborgd blijft.
Evenementen kunnen georganiseerd worden als deelnemers een vaste zitplaats hebben. Neemt u uw
eigen stoel mee? Wij vragen u zo veel mogelijk op uw plek te blijven.
Bij secretariaat/clubwinkel en bij de ingang van de kantine/toiletten staat ontsmettingsmiddel om uw
handen te ontsmetten.

*MONDKAPJES zijn niet meer verplicht. Mocht dat in de komende tijd wel verplicht worden dan zullen wij die
verplichting ook voor onze exposanten en bezoekers doorvoeren.
*GEZONDHEIDSREGELS. Eigenlijk spreekt het voor zich:






Blijf thuis als u of iemand uit uw huishouden positief getest is op COVID‐19.
Blijf thuis als u de afgelopen 2 weken in contact bent geweest met een COVID patient.
Blijf thuis als u een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft, of de afgelopen week heeft
gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft.
Mocht u toch moeten hoesten of niezen, doe dit in uw elleboog.

Wij wensen u een fijne dag toe en zien uit naar uw komst!
Heeft u vragen? Mail dan naar info@nipponinu.nl.

