JAGEN IN GROEP
TIPS

WAT IS TOEGESTAAN?

TEGEN CORONA

1. ONTMOETINGSMOMENT BIJ AANVANG JACHTDAG
Bent u de organisator?

-Op een jachtdag (een private
bijeenkomst) mogen maximaal 10
personen aanwezig zijn
-Als sociale distancing niet kan,
moet iedereen een neus-en
mondmasker dragen
-Houd 1,5 meter afstand t.o.v.
mensen die niet tot uw
persoonlijke bubbel behoren

WAT NEEMT IK MEE?
- Mondmasker
- Handschoenen
- Alcoholgel

- Noteer contactgegevens van alle aanwezigen
- Voorzie ontsmettingsalcohol en een plek om de handen te wassen
- Duid één iemand aan die koffie en broodjes uitdeelt (hij of zij draagt
mondmasker en handschoenen)
- Nuttig drankjes en maaltijden in open lucht
Bent u uitgenodigd?

-Volg de wettelijke regels en de extra regels opgelegd door
jachtorganisator

2. VERVOER NAAR EN TIJDENS JACHTDAG
- Probeer zoveel mogelijk te voet te gaan
- In de wagen alleen mensen toelaten van de eigen bubbel

WAAR LET IK OP?
- Hou 1,5 meter afstand t.o.v.
personen die niet tot uw bubbel
behoren
-Ontsmet uw handen bij gevaarlijk
contact

3. JACHTACTIVITEIT ZELF
- Draag bij het verzamelen van wild handschoenen
- Raak alleen de eigen hond aan
- Vermijd het schieten van moeilijk gepositioneerd wild (want meerdere
mensen nodig om kadaver te bergen)
- Probeer nazoek door externen te vermijden
- Indien nazoek nodig: individueel laten uitvoeren
- Gebruik touwen om karkassen te verslepen
- Draag mondmasker en handschoenen bij ontweiden van grofwild

4. AFSLUITMOMENT
Dit is een uitgave van

Meer informatie op

-

Bewaar afstand tijdens tableau
Maaltijd in afgesloten ruimte niet toegestaan
Warme maaltijd serveren wordt afgeraden
Broodjes individueel verpakken

JAGEN MET
BUBBEL
TIPS

TEGEN CORONA

1. ONTMOETINGSMOMENT BIJ AANVANG JACHTDAG

WAT IS TOEGESTAAN?
-Huishouden, aangevuld met
maximaal vijf personen uit de
bubbel

-Ziekteverschijnselen? Jachtdag annuleren
-Afstand van 1,5 meter houden bij contact bij derden

WAT NEEMT IK MEE?

2. VERVOER NAAR EN TIJDENS JACHTDAG

- Mondmasker
- Handschoenen
- Alcoholgel

- Verplaatsen in de wagen is toegestaan
- Mondmasker en anderhalve meter afstand bewaren is niet
verplicht

WAAR LET IK OP?

3. JACHTACTIVITEIT ZELF

- Hou 1,5 meter afstand t.o.v.
personen die niet tot uw bubbel
behoren
- Bedek neus en mond waar social
distancing niet mogelijk blijkt
-Ontsmet uw handen bij gevaarlijk
contact

-

Draag bij het verzamelen van wild handschoenen
Inzetten van jachthond is toegestaan
Draag mondmasker en handschoenen bij het ontweiden
Probeer nazoek door externen te vermijden

4. AFSLUITMOMENT
Dit is een uitgave van

Meer informatie op

- Aanbieden drankje en maaltijd toegestaan

