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Protocol EPTM 

 

Gezien de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vindt de EPTM plaats 

met naleving van een protocol. Medewerkers houden 1.5 meter afstand in acht tijdens de 

verzorging en training van de paarden en werken in twee aparte teams. Ieder team heeft zijn eigen 

trainingsmoment. De algehele coördinatie van de uitvoering van het EPTM-traject is belegd bij 

seniorinspecteur Wim Versteeg, die tevens verantwoordelijk is voor de naleving van de door de 

overheid gestelde maatregelen. De aanlegtesten worden zonder publiek georganiseerd, dus ook 

zonder aanwezigheid van eigenaren, anders dan op het moment van aanlevering en tijdens de 

eindbeoordeling.  

Tijdens de eindbeoordeling zijn uitsluitend geregistreerden toegestaan om de verrichtingen van 

hun paard te zien. Er wordt gezorgd voor een gecoördineerde placering met voldoende ruimte 

tussen de diverse zitplaatsen. Het totaal aantal aanwezige personen wordt beperkt tot de 

mogelijkheden die de richtlijnen van het RIVM ons bieden.  

 

1. Vooraf krijgt u een tijdschema toegestuurd met  

daarop het tijdstip van aanlevering, zodat  

geregistreerden niet met elkaar in contact komen.  

Houd u strikt aan de tijd die u is toegestuurd.  

2. Blijf thuis als u een van de volgende klachten  

hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,  

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).  

3. Blijf thuis als iemand in uw huis koorts  

heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

4. Bij aankomst op het KWPN-centrum meldt u zich  

bij de coördinator, maar schud geen handen  

en laat het paard op de trailer staan. De eerste  

controle van het paard (paspoort) wordt gedaan  

wanneer het paard nog op de trailer staat. 

5. Op aanwijzing van de coördinator/medewerker van  

het KWPN kunt u uw paard van de trailer halen.  

6. Het monsteren en de veterinaire inspectie tussen het  

trainingscentrum en de KWPN-paddocks. Let op: u dient  

het paard zelf aan de hand in stap en draf voor te (laten) stellen. 

7. Indien er veterinaire beperkingen zijn, zet u het paard  

terug op de trailer en verlaat direct het terrein. 

8. Is het paard veterinair akkoord dan plaatst u het paard in  

de aangewezen quarantainebox.  

9. Harnachement, dekens etc. inclusief paspoort levert  

u tevens af bij de quarantainebox. 
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10. Houd 1,5 meter afstand tot alle personen  

op de locatie. 

11. Volg ter plaatse de voorgeschreven looproute. 

12. Een KWPN-medewerker haalt vervolgens het paard  

uit deze box en begeleidt het naar een stal op  

het KWPN-centrum. De stalmedewerker neemt vervolgens  

de bij het paard behorende spullen mee naar binnen.  

13. Verlaat na het afleveren van het paard direct de locatie,   

blijf niet langer dan strikt noodzakelijk. 

14. Wanneer u uw merrie heeft afgeleverd kunt u in de  

Willem-Alexanderhal gebruik maken van koffie of thee. 

Ook  hierbij geldt: minimaal 1.5 meter afstand houden. 

15. Indien van toepassing: Hoest en nies in  

uw ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.   


