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Protocol COVID-19 KynEthos. 

 

 

Inleiding 

Regelmatig organiseert KynEthos (expertise bureau op het gebied van hondengedrag ) in de regio 

Midden- en West Brabant gedragstesten.  

 

Dit betreft de reguliere door de Raad van Beheer erkende test voor Maatschappelijk Aanvaardbaar 

Gedrag (MAG). 

 

Teneinde rekening te houden met de veiligheid van iedereen die op deze dag op het terrein aanwezig 

is (deelnemers, gasten, keurmeesters, medewerkers) en te voldoen aan de Noodverordening COVID-

19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn de navolgende protocolregels van toepassing. 

 

Protocolregels 

• Gebruik je gezonde verstand. 

• Blijf thuis indien een van de hierna beschreven situaties op u van toepassing is: 

o Last van hoestklachten in de afgelopen 24 uur. 

o Last van neusverkoudheid in de afgelopen 24 uur. 

o Last van koorts (boven 38° C) in de afgelopen 24 uur. 

o Last van benauwdheidsklachten in de afgelopen 24 uur. 

o Een huisgenoot heeft op dit moment koorts en/of benauwdheidsklachten. 

o U heeft het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld. 

o U heeft een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en u heeft in de afgelopen 14 dagen 

contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had. 

o U bent in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

coronavirus is vastgesteld. 

o U of een van uw huisgenoten heeft in de afgelopen 14 dagen een risicogebied/-land (code 

Oranje/Rood) bezocht. 

• Per deelnemende hond zijn slechts 2 begeleiders toegestaan. 

• U bent maximaal 15 minuten voor de richttijd aanvang keuring, die u van de KynEthos hebt 

ontvangen, aanwezig. Meteen nadat u van de keurmeesters mondeling de uitslag hebt vernomen 

dient u het terrein te verlaten. 

• Volg bij aankomst de instructies van de KynEthos-medewerkers op. 

• Houd ten minste 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde persoon. Dit is niet van toepassing op 

personen die een gezamenlijke huishouding vormen. 

• Geleiders die de hond voorbrengen, testleiders, keurmeesters en testhelpers dragen in situaties 

waarbij de 1,5 meter afstand mogelijkerwijs kan worden overschreden (kennismaking, 

chipcontrole, insluiten etc.) een mondmasker. Iedereen draagt zelf zorg voor een mondmasker. 

• Indien geconstateerd wordt dat u de richtlijnen en protocollen niet naleeft, dient u op eerste 

aanwijzing van de KynEthos-medewerkers het terrein direct te verlaten! 
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Deze protocolregels hebben geen juridische status. Het zijn richtlijnen gebaseerd op informatie welke 

op dit moment bekend is. Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, arbo-regels 

etc. blijven onverkort van toepassing. Indien geconstateerd wordt dat u de richtlijnen en protocollen 

niet naleeft, dient u op eerste aanwijzing van de KynEthos-medewerkers, herkenbaar aan een badge 

met het KynEthos-logo, het terrein direct te verlaten! 

 

Mocht achteraf blijken dat personen die bij de test aanwezig zijn geweest positief op een corona-test 

reageren dan zijn wij verplicht vanwege het bron-/contact onderzoek door de GGD door te geven 

met welke personen men tijdens de test mogelijk in contact is geweest. 

 

 


