Corona protocol Bevruchtingsstation Vlieland
Binnenkort is het zover en worden de bevruchtingskastjes voor de eerste periode
aangeleverd. Volledigheidshalve nog even een overzicht van het aanvoeren en afhalen van
de kastjes.
Periode 1
- Aanvoer van de kastjes zondag 7 juni 2020 van 9.00 tot 13.00 uur.
- Afhalen van de kastjes zondag 21 juni 2020 vanaf 9.00 tot 13.00 uur.
Periode 2
- Aanvoer van de kastjes zondag 21 juni 2020 van 9.00 tot 13.00 uur
-Afhalen van de kastjes zondag 5 juli 2020 van 11.00 uur tot 13.00uur.
Voor de aanvoer en het afhalen van bevruchtingskastjes gelden een aantal regels vanwege
de coronacrisis. Een ieder wordt verzocht zich strikt aan deze regels te houden.
Houdt je aan de algemene RIVM regels
• Schud geen handen.
• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Was vaak je handen.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Laat het aanvoeren en/of
afhalen van de bevruchtingkastjes indien mogelijk door iemand anders doen.
Specifieke procedure bij het aanvoeren en afhalen van de bevruchtingskastjes.
Zowel bij het aanvoeren als het afhalen van de bevruchtingkastjes parkeert u bij aankomst
op de verzamelplek de auto bij verkeerskegel/pionnen. Volg de instructies ter plaatse
aangegeven en die van de mensen die de bevruchtingskastjes in ontvangst nemen. Ze zijn
herkenbaar aan hun T-shirt.
Het aanvoeren van de bevruchtingskastjes.
•
•
•
•

Blijf in de auto zitten.
Men komt langs om de reiskist met EWK’s uit de auto te halen en te controleren.
Goedgekeurde EWK’s neemt men mee. Afgekeurde EWK’s zet men terug in de auto.
Hierna kunt u vertrekken.

Het afhalen van de bevruchtingskastjes.
•
•
•
•

Blijf in de auto zitten.
EWK’s worden gecontroleerd op een leggende koningin en eventuele teeltkaarten
worden afgestempeld.
De reiskist wordt bij de auto geplaatst.
Plaats de reiskist zelf in de auto, waarna u kunt vertrekken.
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