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Opgericht 1907

Protocol Keuringen 2020 Corona versie
De in dit protocol opgenomen “punten” gelden voor keuringen en wedstrijden georganiseerd onder de vlag van de
KNPV.
Het uitgangspunt van dit protocol is de bescherming van de gezondheid, ze zijn alleen voor de duur van de wettelijke
beperkingen in Nederland en ook de dan geldende voorschriften van het RIVM.
Algemeen:
De organiserende vereniging dient zorg te dragen voor:
• Kantine waar de 1.5 meter regel gehanteerd kan worden, anders uitgifte balie of kraam realiseren.
• Verblijf keurmeesters en omkleedruimte helpers.
• Desinfecterende middelen (handgel /mogelijkheid handenwassen) dienen aanwezig te zijn.
• Toilet dient voorzien te zijn van desinfecterende middelen.
• 1,5 meter afzetting publiek op het terrein.
• Bij de ingang terrein melding dat indien verkouden, niezen hoesten etc. de toegang geweigerd wordt.
• En dat de 1.5 meter regeling gehandhaafd wordt.
• De terreinleiding zal worden vervangen door een pilon op plaatsen alwaar de hond afgelijnd moet worden.
Inschrijving:
• De chipcontrole wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester. Dit is noodzakelijk omdat
als het chipapparaat door verschillende personen wordt gebruikt, deze na elk gebruik moet worden ontsmet.
De persoon die de ID-controle uitvoert, evenals de hondengeleider, dragen beide mondkapje / spatscherm.
• De bescheiden dienen door de eigenaar geleider op tafel gelegd te worden zodat de vz keuringscommissie
deze kan controleren.
• De 1.5 regel dient tijdens overleg/instructie met keurmeester en helpers in acht te worden genomen.
Afd. 1
Bij alle oefeningen: keurmeester draagt tijdens uitleg en als de geleider binnen 1.5 meter komt een mondkapje
/spatscherm.
Bij het zoeken: draagt de geleider wegwerphand-schoenen. Keurmeester kan dit niet i.v.m. het aanbrengen menselijke
geur aan de voorwerpen. Geleider deponeert de gevonden voorwerpen aan het eind van de oefening op een door de
keurmeester aangegeven plaats .
Afd. 2
Keurmeester draagt een mondkapje/ spatscherm zolang de geleider naast hem staat of binnen 1.5 meter komt.
De terreinleider die het voorwerp te water legt draagt eveneens een mondkapje /spatscherm.
Geleider draagt bij het apporteren/in ontvangst nemen en afgeven voorwerp wegwerphandschoenen.
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Afd. 3 :
Bij alle oefeningen waarbij de helper betrokken is dient de geleider als hij binnen 5 meter komt een
mondkapje te dragen.
Bij de oefening transport van een geleider dient de geleider het geapporteerde voorwerp met wegwerphandschoenen
aan van de hond in ontvangst te nemen en deze nadien ook met wegwerphandschoenen terug te geven aan de
helper.
Van de helper wordt verwacht dat hij geen symptomen vertoond die bij corona horend zijn.
Bij de minste verdenking hiervan zal hij vervangen worden of zal met een mondkapje moeten werken.
Bovenstaande geldt voor alle programma’s binnen de KNPV en is gebaseerd op de surveillancehond programma’s
PH1 en PH2.
Uiteraard geldt de regeling ook voor de programma’s binnen de speurhonden, toetsingen en het programma
objectbewakingshond.
De geleiders dienen zich te houden aan bovenstaand protocol, bij het niet akkoord gaan zullen ze van (verdere)
deelname worden uitgesloten.
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