Hippisch Centrum Exloo
5 t/m 9 mei 2021
CDI*** – Internationale Dressuur voor topsporters
Covid-19 protocol

Samenvatting
Met respect naar de volksgezondheid en in achtneming van de richtlijnen van de diverse overheidsinstanties zal
van 5 t/m 9 mei een Internationale Dressuurwedstrijd plaatsvinden op de buitenterreinen van Hippisch Centrum
Exloo – Valtherweg 27-A – 7875 TA Exloo
•
•
•
•
•
•

Geen publiek.
Alle aanwezigen worden dagelijks door een medisch team op locatie getest op COVID-19 virus
verschijnselen.
Dagelijkse temperatuur check.
Mondmasker binnen de locatie verplicht.
Toegang uitsluitend voor personen die functioneel aanwezig dienen te zijn.
Toegang kan ontzegd worden bij niet naleven van het protocol.

Covid-19
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Gezien de huidige omstandigheden zal CDI*** - Exloo zonder publiek, buiten en in aangepaste vorm plaatsvinden.
De veiligheid van deelnemers en medewerkers heeft de hoogste prioriteit en de organisatie zal dan ook in nauw
contact blijven met de bevoegde instanties (Gemeente Borger-Odoorn) zodat het evenement volledig coronaproof in een besloten (buiten)omgeving kan worden georganiseerd.

Covid-19 organisatorische maatregelen

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Mondmaskerplicht in de gebouwen (zelfstandige ruimten) en staltenten van Hippische Centrum Exloo.
Deelnemers en hun groom dienen in het bezit zijn van een recente, officiële, negatieve COVID-19
testuitslag (PCR test) van maximaal 72 uur oud met een Engelse verklaring.
Maximaal 30 personen de gebouwen (zelfstandige ruimten) en staltenten van Hippische Centrum Exloo.
Deelnemers mogen zich door maximaal één persoon (groom) laten vergezellen tijdens het evenement.
Trainers dienen door de deelnemer voor 27 april 2021 per mail te worden aangemeld bij het
wedstrijssecretariaat. Per deelnemer zal maximaal 1 trainer worden geaccrediteerd. Dag van aankomst
en vertrek dient te worden aangegeven. De trainer moet in het bezit zijn van een recente, officiële,
negatieve COVID-19 testuitslag (PCR test) van maximaal 72 uur oud met een Engelse verklaring. Toegang
is pas toegestaan na een bevestiging van het wedstrijdsecretariaat (uiterlijk 30 april 2021)
Alle aanwezige officials, personeel en vrijwilligers worden door een gekwalificeerd medisch team ter
plaatse getest d.m.v. een antigeen sneltest. Bij een negatieve uitslag wordt de accreditatie pas verstrekt.
Geaccrediteerde deelnemers, hun groom en vernoemde officials, personeel en vrijwilligers dragen
verplicht een polsband, deze polsband geeft aan dat zij op de terreinen van het HCE mogen verblijven. Er
zijn twee verschillende polsbandjes: voor de groep die aanwezig is van 4 t/m 6 mei en een andere voor de
groep van 7 t/m 9 mei.
Dagelijks zal er door ditzelfde medische team bij aankomst op de locatie, een temperatuurcheck worden
uitgevoerd. Bij > 38,5 graden, geen toegang tot de locatie.
De door de FEI opgestelde CRITICAL MEASURES/REQUIREMENTS FOR A SAFE RETURN TO COMPETITION
IN MAINLAND EUROPE POST-EHV-1 (12 APRIL ONWARDS), zijn van toepassing tijdens dit evenement en
dienen door eenieder te worden opgevolgd, niet opvolgen van dit protocol en voornoemde FEI regels
betekend onmiddellijke uitsluiting en verwijdering van het evenement.
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RIVM Maatregelen

•
•
•
•
•

Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
Hoest en nies aan de buitenkant van je ellenboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1.5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

Verblijf thuis, in een accommodatie op het buitenterrein of thuis

•
•

Iedereen die in het bezit is van een accreditatie verblijft tijdens het evenement in het hotel, de eigen
accommodatie (camper o.i.d. op het terrein) of thuis waarbij er geen nauw contact met derden plaats
vindt behalve met huisgenoten (of gezinsleden)
De organisatie ziet er erop toe dat de algemeen geldende richtlijnen worden gerespecteerd. Men houdt
tenminste 1.5 meter afstand en draagt een mondkapje.
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Secretariaat

•
•
•
•

Er zullen schermen van plexiglas in het sportsecretariaat worden geïnstalleerd. Men houdt afstand van
elkaar en er worden maximaal twee personen tegelijkertijd toegelaten in het sportsecretariaat.
Alle startlijsten en uitslagen zullen online beschikbaar zijn.
Accreditatie wordt enkel afgegeven als er een negatief testresultaat kan worden overlegd.
Het medisch team zal iedere dag een temperatuur check doen bij aankomst > 38,5 graden: geen toegang
tot het evenement.

Verdere maatregelen

•
•
•
•
•
•
•
•

Bij de entree van de gebouwen zullen desinfectiezuilen met handgel worden geplaatst.
Deuren zullen waar mogelijk open staan om contact met deurklinken te voorkomen.
De catering ruimten worden ingericht met voldoende ruimte tussen de zitplaatsen. Het personeel reikt
vanachter plexiglas items uit aan de aanwezigen met de vereiste beschermmaatregelen.
Er zullen vloermarkeringen worden aangebracht om o.a. looproutes aan te geven.
Vlakke oppervlaktes worden meerdere keren per dag gedesinfecteerd.
Er is een COVID-19 coördinator aanwezig die alle COVID maatregelen coördineert en in nauw contact
staat met de bevoegde instantie(s)
Naast de coördinator zullen er toezichthouders aanwezig zijn, deze toezichthouders worden ingezet om
de naleving van dit protocol in het algemeen te waarborgen, en die van social distancing in het bijzonder,
te bewaken.
Er zal voldoende signing aanwezig zijn om een veilig gevoel te creëren.
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Organisatie
Hippisch Centrum Exloo
Valtherweg 27-A
7875 TA Exloo
Contact
Mevrouw Ciska Paping
Melkweg 14
7871 PE Klijndijk
tel: 06-53653476
mail: ciska@paping.nl
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