
CORONA PROTOCOL
ACTIVITEITEN

Vanzelfsprekend heeft de gezondheid van onze gasten en medewerkers de hoogste prioriteit. In dit
document laten we u zien welke maatregelen LLanfarian Events heeft genomen om risico’s op
besmetting en verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Om u zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen, zijn onze activiteiten volledig aangepast op de
nieuwe situatie. Hierbij is aan alles gedacht en voldoen wij aan alle richtlijnen van de overheid voor
een onbezorgd en veilig event.

Houd 1,5 meter afstand. Zowel tot elkaar als tot onze collega’s. U kunt
alleen onze gast zijn, indien u twee weken klachtenvrij bent. Dit klinkt
onaardig, maar uiteraard is het zo niet bedoeld. Denk aan uw
verantwoordelijkheid!

Alle activiteiten worden in de buitenlucht uitgevoerd. 
Voor alle activiteiten, met uitzondering van de Workshop Hondenspiegelen,
geldt een onbeperkt aantal personen zolang de ruimte het toe laat dat we
1,5 meter afstand houden. Bijvoorbeeld op een voetbalveld passen circa 80
personen met 1,5 meter afstand van elkaar.

We doen er alles aan om de gezondheid van onze gasten en onze
medewerkers te beschermen. Echter onze gasten zijn zelf te allen tijde
verantwoordelijk om zich aan de maatregelen te houden.

ALGEMENE VEILIGHEIDSEISEN

HYGIËNE MAATREGELEN 
Bij de workshops zijn  mondkapjes beschikbaar voor onze gasten die daar
gebruik van willen maken. 

Er is desinfectiemiddel aanwezig voor de handen.

DUUR PROTOCOL
Dit protocol versie 1.3 is opgesteld op 19 augustus 2020 en is geldig tot
nader order, uitgaande van de meest recente maatregelen afgegeven door
het kabinet. 

Met uiterste inspanning en zog trachten wij te voldoen aan de regelgeving m.b.t.  de 1,5 meter
samenleving. Iedere aansprakelijkheid hier omtrent sluiten wij bij voorbaad uit.



WE DOEN HET SAMEN!

Duur 1,5 uur

Tijdens het schapendrijven krijgen de gasten een gedesinfecteerde
herdersstok in hun handen. Het is de bedoeling dat de gasten tijdens het
drijven van de schapen, deze stok horizontaal houden zodat hierdoor
automatisch minimaal 1,5 meter afstand ontstaat.

Het gehele programma van de workshop is zodanig aan de 1,5 meter
richtlijn aangepast, dat u een volledige en vooral geweldige Workshop
Schapendrijven met elkaar kunt beleven. Niets gekunstelds, gewoon gaaf!

AANPASSINGEN PER ACTIVITEIT

Duur 1,5 uur

Als uitzondering op alle activiteiten geldt bij de Workshop Hondenspiegelen
een maximaal aantal van 20 personen die deelnemen om hen allen een
optimale beleving te bieden.
Tijdens de Workshop Hondenspiegelen werken onze gasten per duo met
één hond.

Het is mogelijk om eventueel zelf meegenomen handschoenen aan te
trekken bij deze workshop, dat heeft geen effect op het gedrag van de hond.
Het duo dient 1,5 meter afstand tot elkaar en andere duo’s te houden.

Het gehele programma van de workshop is zodanig aan de 1,5 meter
richtlijn aangepast, dat u een volledige en vooral geweldige Workshop
Hondenspiegelen met elkaar kunt beleven. Niets gekunstelds, gewoon gaaf!

WORKSHOP SCHAPENDRIJVEN

WORKSHOP HONDENSPIEGELEN

WE DOEN HET SAMEN!


