RICHTLIJNEN IN HET KADER VAN COVID-19
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MONS
Concept
Principes
Het restaurant is geopend.
Publiek is toegelaten.
Te nemen maatregelen
• Was je handen regelmatig. Volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of
niezen.
• De sociale afstand (1,5 meter) dient ter alle tijden nageleefd te worden.
• Vermijd gebieden op de renbaan waar de sociale afstand niet mogelijk is.
• Indien U tijdens de rendag onwel wordt, ga dan onmiddellijk naar uw voertuig en keer
terug naar huis.
• Mondmaskers moeten ten allen tijde gedragen worden
• De hippodroom mag alleen via de voorziene toegang(en) betreden worden.
• Zelfs tijdens de rennen dragen de jockeys een mond en neus bescherming (zie
hierboven).
Uitzonderingen sociale afstand
Wanneer dit niet mogelijk is (vb. jockey te paard helpen) dient dit zo efficiënt en zo kort
mogelijk te gebeuren.
Activiteiten die niet noodzakelijk zijn, moeten worden vermeden en stopgezet indien de
sociale afstand niet gewaarborgd kan worden.
Toegang
Gezien er draf rennen zijn tot 16Hr00 kunnen de trainers met hun galoppaarden slechts
vanaf 17H00 de afwachtingsboxen betreden.
Kleedkamers jockeys
De jockeys kunnen zich omkleden in de jockeyzaal met maximum 12 te gelijk en moeten
rekening houden met social distancing. Jockeys kunnen niet in de kleedkamers verblijven
als ze omgekleed zijn. Ze moeten de kleedkamer verlaten na hun laatste ren. Niet
jockeys kunnen de kleedkamers niet betreden.
Weegzaal
De toegang tot de weegzaal wordt strikt beperkt tot de renbaanmedewerkers en
commissarissen en wordt zodanig ingericht dat de sociale afstandsregel kan nageleefd
worden.
Indien het nodig is dat een trainer of vertegenwoordiger de weegzaal betreedt (vb.
bevestigen van jockey wissel) moet er toestemming verleend worden. Zodra alle relevante
zaken afgerond zijn, moet de weegzaal onmiddellijk verlaten worden.

Presentatiering en startingboxen
In de presentatiering dient de sociale afstand nageleefd te worden (desnoods één iemand
aan elke kant van het paard).
Eenmaal de jockeys op zijn paard, moet hij zich zo snel mogelijk naar de start begeven.
Op weg naar de startingboxen dienen de jockeys de sociale afstand te behouden.
Trainers en/of lads worden niet toegelaten aan de startingboxen.
Tijdens de ren
Hoewel de ren zelf op een normale manier wordt gehouden, worden jockeys aangemoedigd
om geen onnodige of vermijdbare risico’s te nemen die zichzelf of anderen in gevaar
kunnen brengen.
Procedure na de ren
Na de ren dienen de jockeys die zich dienen uit te wegen, zich onmiddellijk naar de
weegzaal te begeven, met behoud van de sociale afstand.
De gebruikte genummerde zadeldoeken of nummerplaten dienen na de ren door de jockeys
in het daarvoor voorziene recipiënt gedeponeerd te worden.
Dopinganalyses voor jockeys door NADO kunnen in een COVID veilige manier plaatsvinden
Tot Slot
Bovenstaande richtlijnen kunnen op ieder ogenblik aangepast worden als gevolg van
eventuele versoepelingen of verstrengingen van de maatregelen.

