PROTOCOL COVID-19, KOERSEN OP 1.5 METER

Om de paardenkoersen wederom mogelijk te maken binnen de door de overheid opgestelde
richtlijnen heeft de NDR in nauwe samenwerking met de belangenvereniging van de
betrokken deelnemers (de Vereniging van Draf- en Rensport Professionals, VDRP) en de
koersbanen een protocol opgesteld welke strikt zal moeten worden gevolgd om dit te
kunnen (blijven) verwezenlijken.
Het protocol is gebaseerd op de in Zweden vastgestelde vergelijkbare procedures die daar al
sinds meer dan twee maanden met succes worden toegepast.
Dit protocol is reeds besproken met (en zelfs aangescherpt door) de belangenvereniging van
de draf- en rensport professionals (VDRP).
Wij zijn ervan overtuigd met deze maatregelen – en de strikte handhaving daarvan - weer
draverijen en rennen mogelijk te maken achter gesloten deuren waarbij maximaal 100
personen aanwezig mogen zijn met als doel dat trainers, rijders, verzorgers en aan de
paardensport gelieerde beroepen, hun werk kunnen hervatten en zo inkomen kunnen
genereren in een veilige omgeving.
Naast dit protocol zal er per koersdag een draaiboek worden opgesteld door de
baanorganisatie welke moet worden gezien als aanvulling op dit protocol.
Algemene Checklist voor alle betrokken deelnemers en functionarissen
•
•
•
•
•

Blijf thuis als u COVID 19 symptomen vertoont.
Was regelmatig uw handen.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Neem de 1.5 meter afstand maatregel in acht. Raak elkaar niet aan.
Elke trainer dient 24 uur van tevoren via een email aan de baan te melden
welke personen aanwezig zullen zijn tijdens de meeting (e-mail adres per baan).
• Samenscholing op het stallenterrein is verboden. Beperk contacten!
• Verlaat het stallenterrein wanneer u klaar bent met uw werk.
• Handhaving: er zal door de bewakers streng worden gecontroleerd bij
aanvang van en gedurende de meeting op de voorschriften genoemd in dit protocol.
Protocol ten aanzien van de te volgen procedures op de baan gedurende de meeting


Voorafgaand aan de koersdag zal tijdens het moment van de aangifte van de
paarden een extra briefing worden verzorgd:
o Daarin wordt een nadere toelichting gegeven over het geldende protocol o.a.
door het uitdelen van een flyer met de van toepassing zijnde procedures.
o Deze flyer zal vooraf worden verspreid.
o Tevens worden de deelnemers (professionals) tijdens het (klaarmaken voor het)
voorwerken van de paarden door de baanfunctionarissen nogmaals geïnstrueerd
over de juiste toepassing van de te volgen werkwijze in het protocol en zal er
worden toegezien op de correcte uitvoer van het geldende protocol;
 Alle gemeenschappelijke ruimtes op de baan zijn gesloten;
 Pikeurs en alle andere aanwezigen kleden zich in eigen auto/veewagen om;
 Rijders dragen bovendien professionele werkkleding (incl. Helm, bril en
handschoenen);
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o
o
o

o

Geen catering;
Minimale begeleiding van de deelnemende paarden toegestaan: per
deelnemend paard 1 x trainer en/of pikeur en per 2 ingeschreven paarden1
verzorger;
Publiek, eigenaren en alle andere personen worden niet toegelaten om zeker te
stellen dat wordt voldaan aan de restrictie m.b.t. de aanwezigheid van maximaal
100 personen op de drafbaan;
In alle ruimtes die tijdens de meeting gebruikt worden, dus ook stallen, zijn voor
ontsmetting verplicht aanwezig: ontsmettingsgel en eventuele andere
voorzieningen;
maximaal 1 speaker;

Verplichte aanwezigheid van arts en EHBO, i.v.m. reeds zeer zware beslaglegging
op regionale gezondheidsdiensten
Geen kwalificaties, deze zullen op een andere aparte dag worden georganiseerd.
Het werken van paarden die niet deelnemen aan de koersen is niet toegestaan
Max 7 koersen verrijden i.v.m. overzichtelijkheid en het feit dat alle banen dan
misschien de kans krijgen om voldoende inschrijvingen te hebben om de
paardenkoersen te vullen;
Koersen met 30 minuten tussentijd om haastige acties te voorkomen.
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