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Respecteer een paardenbubbel Geen bijeenkomsten

Cursussen, stages, buitentrainingen Blijf alert voor symptomen

Vermijd overdrachten
Mijn paard heeft symptomen. 

Wat moet ik doen?

• Beperk het transport en de transfers van 
paarden van stal naar stal.

• Een ruiter wordt verzocht niet naar 
verschillende stallen te gaan.

• Georganiseerde groepswandelingen worden 
afgeraden.

• Het kruisen van paarden tijdens een rit: houd 
zoveel mogelijk afstand en vermijd direct 
contact indien mogelijk.

• Stages en buitenlessen zijn toegestaan 
mits respect voor het principe van de 
paardenbubbel en het protocol inzake 
Covid-19.

• Vermijd het binnenbrengen van vreemde 
paarden naar de stal. 

• Buitentrainingen: toegestaan volgens de 
interne regels van elke stal, maar waarbij het 
contact met de paarden strikt wordt beperkt.  
Idealiter komt de instructeur aan, stapt uit 
zijn auto, gaat les geven en vertrekt meteen 
zonder de stallen te betreden.  Hetzelfde 
principe voor hoefsmeden en osteopaten.

• Streel niet alle paarden in de stal en raak 
alleen het paard aan waar de ruiter voor zorgt.

• Leen geen materiaal uit tussen paarden en 
ruiters.

• Handen wassen/desinfecteren en kleding 
regelmatig wassen.

• Alle competities zijn verboden tot en met 11 
april 2021 ingevolge een beslissing genomen 
door de FEI en gevolgd door KBRSF en 
PaardenSport Vlaanderen.

• Trainingen, veilingen en andere evenementen 
buiten de eigen paardenbubbel worden 
afgeraden.

• Beperk de toegang tot de stallen tot de 
personen die daar echt moeten zijn.

• Koorts, zwelling van de ledematen.
• Ademhalingsziekte: loopneus, hoesten.
• Neurologische tekens en verlamming: gebrek 

aan coördinatie, moeite met lopen, zwakte, 
incontinentie of moeilijk urineren/stoelgang 
maken, staartverlamming, onvermogen om te 
staan.

• Bel uw dierenarts.
• Zet uw paard minimaal 3 tot 4 weken in 

quarantaine nadat de symptomen gestopt 
zijn.

• Paarden die in contact zijn geweest met 
het besmette paard moeten worden 
geïdentificeerd, geïsoleerd en getest.

• Kleed u om en douche voordat u een ander 
paard gaat verzorgen.

TIPS VOOR HET BESTRIJDEN VAN RHINOPNEUMONIE 
(EHV1)

Ter herinnering: het virus besmet alleen 
paardachtigen.  Toch is het overdraagbaar 

door mensen!  Wanneer uw stal is 
aangetast, is het noodzakelijk om de 
eigenaars van paarden, uw hoefsmid 
en iedereen die naar de stal komt te 

verwittigen.

Breng tijdig uw vaccinaties in orde! 
Paarden zijn niet onmiddellijk beschermd 
tegen het virus. Het is belangrijk dat u uw 

paarden beschermt en immuniteit laat 
opbouwen voor toekomstige wedstrijden 

en samenkomsten. 

PPV legt geen regels op en heeft geen toezichthoudende bevoegdheden (EHV wordt niet erkend als 
aangifteplichtige ziekte door het FAVV).  Wij geven u enkel de maatregelen en adviezen.


