
   Iberische Dressuur Masters / Gezondheidsverklaring N.K. 2020 

     Protocol m.b.t. deelname aan het MCI-NL N.K. 2020 @ de Nieuwe Heuvel te Lunteren. 

1) De organisatie stuurt deelnemers een gezondheidsverklaring met 
vragen omtrent gezondheidsklachten, die kunnen duiden op corona. 
In geval van klachten accepteert organisatie de aanvraag om 
deelname N.K.  niet. 

2) Deelnemer is verantwoordelijk voor groom en eventuele 
familie/vrienden die meekomen naar locatie N.K.  

3) **Deelnemer stuurt gezondheidsverklaring door naar groom/familie. 

4) Bij aankomst op locatie desinfecteert deelnemer zijn/haar handen 
met handzeep of hydroalcoholische gel. Deelnemer mag dit herhalen 
zo vaak hij/zij wenst. 

5) Iedereen bewaart altijd 1,5 meter afstand onderling, en beperken het 
aantal deelnemers in de rijbak tot 2. (wisselen deelnemer) 

6) Deelnemers dragen handschoenen. (mondkapje niet verplicht) 

**Grooms, familie en vrienden vullen gezondheidsverklaring ook in!! 
              Deelnemers, grooms en familie geven eerlijk antwoord op onderstaande vragen: 

1) Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de 
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 
en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? *JA / NEE 

2) Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 
benauwdheidsklachten? *JA / NEE 

3) Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? *JA / NEE 

4) Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus 
(vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen 
geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog 
klachten had? *JA / NEE 

5) Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? *JA / NEE 

Belangrijk: We kunnen je niet op locatie N.K. 2020 verwelkomen wanneer één 
van bovenstaande vragen met JA is beantwoord. Uw deelname aan het MCI-NL 
N.K. 2020 moet, helaas, worden geannuleerd. Hartelijk dank voor uw 
medewerking, Team MCI-NL.   *omcirkel wat van toepassing is! 
 

Naar waarheid ingevuld: 

Naam: ______________________    Datum: __________________      Plaats: __________________ 

Handtekening: 

____________________________________ 


