
 
 

Coronaprotocol HVB-Commissie Excursies en Lezingen (CEL)  
 

Den Haag, 16 juni 2020 
 
Vanaf 1 juni zijn activiteiten tot maximaal 30 personen weer toegestaan. Vanaf 1 juli zal een 
maximum van 100 deelnemers mogelijk zijn. De Haagse Vogelbescherming volgt de 
richtlijnen zoals die gelden voor restaurants en musea. M.b.t. tot de activiteiten van de CEL 
hanteren we de volgende spelregels.  
 

1. Vooraf inschrijven voor excursies! Dat was al regel, maar is nu noodzakelijk.  
 

2. De excursies die in 2020 worden georganiseerd vinden alle plaats in de open lucht.  
 

3. In 2020 worden geen binnen-activiteiten zoals lezingen en cursussen georganiseerd.  
 
4. De maximale groepsgrootte is 8 personen per excursie. Deelnemers komen met 

eigen vervoer naar het vertrekpunt. We organiseren geen gezamenlijk autovervoer.   
 

5. Tijdens de excursies hanteren we de inmiddels gebruikelijke richtlijnen ten aanzien 
van sociale afstand en hygiëne. We houden 1,5 m afstand en de deelnemers brengen 
voldoende reinigingsgel mee. In het excursieprogramma in De Wulp wordt dit extra 
onder de aandacht gebracht. 
 

6. Deelnemers gebruiken uitsluitend de eigen verrekijker en telescoop en ze brengen 
hun eigen eten en drinken mee.  

     
7. Bij start van de excursie wordt iedere deelnemer expliciet bevraagd. In dit 

checkgesprek wordt gevraagd naar verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn en of er sprake is van lichte hoest of verhoging tot 38 
graden Celsius? Ook wordt gevraagd of de deelnemer plotseling lijdt aan verlies van 
reuk of smaak.  
 

8. De excursieleiding wordt vastgelegd dat de deelnemers het checkgesprek hebben 
doorlopen. Deelnemers paraferen dit op de lijst van deelnemers.  
 

9. Mensen die ziek of ‘ziekjes’ zijn, worden niet toegelaten. Daar wordt in het 
excursieprogramma in de Wulp en op de HVB-site nog extra op gewezen.  
 

10. Wanneer zich binnen 14 dagen na de excursie bij een deelnemer 
coronaverschijnselen voordoen, dan is worden de deelnemers verzocht dit 
onmiddellijk bij de excursieleiding te melden via hvbexcursies@live.nl en/of 
telefonisch op 06-26 300 620. 
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