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Protocol huisopname boergeiten 2020
Inleiding.
In februari 2020 ging de wereld er anders uitzien door de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus:
de pandemie. Al snel werd ook binnen de NOG duidelijk welke activiteiten er gestaakt moesten gaan
worden. Het NOG-bestuur besloot dat op de keurmeesters en stamboekinspecteurs geen beroep gedaan zou worden om op keuringen te verschijnen tot 1 september, immers grote samenscholingen zijn
tot dan verboden. We leerden door voortschrijdend inzicht al snel waar het risico op besmetting aanwezig was. Daarom ook leek het voor lange tijd onverstandig activiteiten te ontplooien die gepaard
gaan met het samenscholen van grotere groepen mensen. In een dergelijke omgeving heeft niemand
het overzicht waarmee het risico op besmetting vergroot. Dat betekent dat de volgende activiteiten
geen doorgang hebben:
1. Vergaderen met fokkers waarbij sprake is van fysieke samenkomst
a. Als alternatief kan beeld-vergaderen op afstand gehanteerd worden of andere vormen
van contact op afstand. We hebben de tijd om dit georganiseerd voor te bereiden,
bijvoorbeeld via het georganiseerd downloaden van Microsoft Teams, Skype,
Whereby, Meet, Hangouts, Zoom of andere toepassing, waarvan er één gekozen kan
worden. Het bestuur van de fokcommissie zal hiervoor het initiatief nemen.
2. Keuringen met fysieke samenkomst van grotere groepen mensen is niet verstandig, waardoor
ook stamboekopnames op keuringen komt te vervallen
a. Voor keuringen is geen goed alternatief te bedenken. Het gaat hier namelijk over het
plaatsen van dieren ten opzichte van en in concurrentie met elkaar, wat in alle gevallen
samenscholing van mensen met zich meebrengt. Zolang we niet gevaccineerd zijn zal
samenscholing risico met zich meebrengen, waarmee voorlopig het organiseren van
keuringen dan mogelijk op een gegeven moment niet meer verboden is, maar toch
onverstandig blijft, mede gezien het risico-profiel van de gemiddelde inzender en keurmeester van de NOG
b. Voor stamboekopname kan een alternatief uitgewerkt worden. We moeten daarbij
denken aan het organiseren hiervan zonder de nadelen van samenscholing en met
inachtneming van de inmiddels bekende RIVM maatregelen
Om de boergeitfamilie toch levend te houden heeft het bestuur van de fokcommissie een aantal initiatieven ontplooid. Zo is er een whats-app groep van geïnteresseerde boergeitfokkers waarin laagdrempelig informatie uitgewisseld wordt tussen bestuur en fokkers en ook tussen fokkers onderling.
Wil je hieraan deelnemen dan kun je je opgeven via een mailtje een de groepsbeheerder op th.vandermeer@home.nl. Met behulp van deze app is op 28 maart ook de fokkersbijeenkomst virtueel doorgegaan. Het bestuur beraadt zich nu op vervolginitiatieven. Er leven wat leuke ideeën die nu uitgewerkt worden. Het organiseren van veilige stamboekopnames in 2020 is daar onderdeel van, iedere
fokker wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de groepsapp en de website van de fokcommissie:
www.boergeiten.org. Het stelt ons als fokcommissie in staat ook in 2020 nog het competitieaspect
enigszins te beleven en te delen in dit najaar.
In deze notitie hebben de boergeitinspecteurs met elkaar een protocol uitgewerkt voor het veilig organiseren van vrijwillige stamboekopnames aan huis. Het starten hiervan zou in de zomermaanden
opgepakt kunnen worden en het kan in het najaar doorlopen. Geïnteresseerde fokkers kunnen zich
hiervoor tot 15 juli opgeven bij de voorzitter van de fokcommissie op mailadres th.vandermeer@home.nl. Kosten bedragen €50,- per deelnemende fokker.
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Het protocol stamboekopname aan huis: de kaders voor uitwerking













Tijdens huisopnames vindt geen fysiek contact plaats tussen de aanwezigen
Tijdens de huisopname moeten alle door RIVM voorgeschreven maatregelen genomen (kunnen) worden om infectieoverdracht te voorkomen
De inrichting van de huisopname moet duidelijk en sober zijn voor zowel de geitenhouder als
de stamboekinspecteurs en zo vlot mogelijk verlopen
Het aantal aanwezige deelnemers en medewerkers op het terrein moet tot een minimum beperkt worden. Voor een huisopname bestaat het team uit 2 stamboekinspecteurs die ieder
voor zich reizen en 1 voorbrenger die dus thuis is, bij voorkeur geassisteerd door een huisgenoot bij het wisselen van de dieren tussen twee stamboekopnames. Er worden geen opnames
verricht van meer dan één fokker per adres.
Bij aanmelden voor een huisopname moet de eigenaar aangeven met welke dieren hij deelneemt. Er worden geen ‘kijkers’ uitgenodigd. Hiermee kan een strak tijdschema opgesteld worden
De opgestelde tijdsvakken worden tijdig bekend gemaakt en zo strak als mogelijk nageleefd
De deelnemers worden vooraf volledig geïnformeerd hoe de stamboekopname onder deze
speciale omstandigheden zal verlopen en wat van hen verwacht wordt
De stamboekinspecteurs dienen direct nadat de stamboekopname het terrein te verlaten
Niet naleving van de aanwijzingen van de inspecteurs heeft direct uitsluiting van de stamboekopname tot gevolg
Persoonlijk contact tussen begeleiders van de geiten de inspecteurs dient vermeden te worden. Altijd wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen
Voor promotie- en binnen de boergeitenfamilie verbindende doeleinden wordt van ieder opgenomen dier een foto gemaakt.

Protocol voor de stamboekinspecteurs:
1. Neem een pompje met desinfectans en papieren doekjes mee in de auto vóór vertrek en reis
alleen
2. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals:
a. Neusverkoudheid of loopneus
b. Niezen
c. Keelpijn
d. Hoesten
e. Benauwdheidsklachten
f. Verhoging tot 38 graden of koorts.
3. Blijf thuis als iemand in uw huishouden verkoudheidsklachten toont (zie voor symptomen punt
2)
4. Houd u strak aan de dagplanning en communiceer tijdig eventuele inloop of vertraging
5. Desinfecteer uw werkbenodigdheden voorafgaand aan de keuring en tussen twee huiskeuringslocaties door
6. Desinfecteer uw handen bij aankomst op iedere nieuwe locatie
7. Schud geen handen met uw collega’s, deelnemers of begeleiders
8. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot alle personen op de locatie, ook bij onderling overleg
9. Loop dan ook niet samen om het te keuren dier heen, maar na elkaar
10. Verlaat na uw werkzaamheden direct de locatie
11. Desinfecteer uw handen voor vertrek van de locatie
12. Indien van toepassing: hoest en nies in uw ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
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Protocol voor fokkers/begeleiders op de thuislocatie:
1. Meld uiterlijk 15 juli uw gewenste deelname aan een huiskeuring
2. U ontvangt van tevoren de datum en verwachte tijd van aankomst van de inspecteurs
3. Meldt uw huisopname tijdig af bij verkoudheidsklachten zoals:
a. Neusverkoudheid of loopneus
b. Niezen
c. Keelpijn
d. Hoesten
e. Benauwdheidsklachten
f. Verhoging tot 38 graden of koorts
4. Meldt uw huisopname tijdig af als iemand in uw huishouden verkoudheidsklachten toont (zie
voor symptomen punt 3)
5. Zorg dat u stipt op tijd klaar staat met de eerste geit voor de aanvang van uw huisopnames. Bij
vertraging of het inlopen van het tijdschema van meer dan een half uur wordt u gebeld op het
bij opgave genoemde mobiele nummer. Voor elke opname wordt een kwartier aan tijd ingeboekt, inclusief het maken van een foto
6. Volg de instructies van de inspecteurs strikt op!
7. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot alle personen. Voor het voelen van de bespiering van
de lende door de stamboekinspecteurs bindt u uw dier kort aan en neemt u zelf de afstand
van 1,5 meter in acht
8. Schud geen handen met de stamboekinspecteurs
9. Indien van toepassing: hoest en nies in uw ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
10. Indien geconstateerd wordt dat u de richtlijnen en protocollen niet naleeft wordt de huisinspectie afgebroken en verlaten de inspecteurs uw terrein!

