Coronaprotocol ringwerkzaamheden Vogeltrekstation & Ringersvereniging
Zolang de landelijke maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn, gelden voor het ringwerk aan vogels de
volgende regels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Houdt u aan de algemene, landelijke coronaregels;
Werk met maximaal één andere persoon samen;
Ga niet ringen als u klachten heeft die op besmetting met het coronavirus kunnen duiden;
Ga niet ringen, of ring alleen als dat kan, wanneer u tot een risicogroep behoort;
Excursies en andere groepsactiviteiten op de ringlocatie zijn niet toegestaan;
Het ontvangen van gasten op de ringlocatie is niet toegestaan: alleen mensen die bijdragen aan het ringwerk
mogen aanwezig zijn;
7. Bezoek aan een andere dan uw eigen ringlocatie is alleen toegestaan wanneer dit strikt noodzakelijk is;
8. Als u samen ringt, werkt u buiten en houdt u 1,5 meter afstand van elkaar;
9. Heb begrip voor elkaars wensen waar deze zien op de bescherming van een ieders gezondheid, stel het ringwerk
nooit boven de algemene landelijke coronaregels en gebruik bij de opvolging van dit protocol uw gezond verstand.
De maximale groepsgrootte voor ringwerk buiten is in principe twee personen, maar kan op strikte indicatie verhoogd
worden tot maximaal vier personen om alle werkzaamheden snel genoeg te kunnen uitvoeren zodat het welzijn van
de gevangen vogels niet in het geding kan komen. Dit kan uitsluitend in onderstaande gevallen, met inachtneming van
de boven- én ondergenoemde regels:
1. Ringwerk voor projecten die meer dan twee personen vereisen*
a. U bewaart een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dit kan door de werkzaamheden uit te spreiden; de notulist en
de persoon die vogels bemonstert zitten op afstand van de ringer(s). Indien dat niet kan, draagt u een
mondkapje. U werkt uitsluitend buiten. Doorgeven van vogels gebeurt uitsluitend indien strikt noodzakelijk en
met gestrekte arm of via de weegkoker of een bewaarmiddel.
b. U verdeelt de netsecties voor het opzetten, uithalen en afbreken zodanig dat nooit meer dan twee personen
tegelijk bij dezelfde netsectie zijn. Deze twee personen houden altijd 1,5 m afstand.
c. Opzetten, uithalen en afbreken van andere vanginstallaties (zoals slagnet, kanonnet, ruivangstnetten) wordt
zodanig ingericht dat nooit meer dan twee personen tegelijk in elkaars nabijheid hoeven te zijn. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van het feit dat installaties ‘gepaard’ zijn uitgevoerd (twee vangdeuren, twee
netarmen, etc.).
d. U past, nog meer dan anders, strikte handhygiëne toe: ten minste na elke gehanteerde vogel die ook door een
andere persoon gehanteerd is.
2. Examinering
a. Examinator en geëxamineerde werken apart van maximaal twee andere medewerkers op de ringlocatie.
b. De examinator beoordeelt het werk van de geëxamineerde op afstand. Dit kan bijvoorbeeld door staand over de
schouder van de geëxamineerde mee te kijken bij diens werk.
c. De examinator controleert metingen en determinatie pas nadat de geëxamineerde alle handelingen heeft
voltooid. U bewaart een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dit kan door de werkzaamheden uit te spreiden: de
notulist en de persoon die vogels bemonstert zitten op afstand van de ringer(s). Indien dat niet kan, draagt u
een mondkapje. U werkt uitsluitend buiten. Doorgeven van vogels gebeurt uitsluitend indien strikt noodzakelijk
en met gestrekte arm of via de weegkoker of een bewaarmiddel.
d. U verdeelt de netsecties voor het opzetten, uithalen en afbreken zodanig dat nooit meer dan twee personen
tegelijk bij dezelfde netsectie zijn. Deze twee personen houden altijd 1,5 m afstand.
e. Opzetten, uithalen en afbreken van andere vanginstallaties (zoals slagnet, kanonnet, ruivangstnetten) worden
zodanig ingericht dat nooit meer dan twee personen tegelijk in elkaars nabijheid hoeven te zijn. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van het feit dat installaties ‘gepaard’ zijn uitgevoerd (twee vangdeuren, twee
netarmen, etc.).
f. U past, nog meer dan anders, strikte handhygiëne toe: ten minste na elke gehanteerde vogel die ook door een
andere persoon gehanteerd is.
3. Certificering
a. In het geval van individuele certificering (zoals bij roofvogels, uilen, watervogels etc.) gelden dezelfde regels als
bij examinering.
b. Certificeringen met meer dan één deelnemer zijn alleen toegestaan wanneer deze door Vogeltrekstation
georganiseerd zijn. Tijdens deze bijeenkomsten gelden specifieke afspraken die op basis van de dan geldende
adviezen en voorschriften van de overheid worden opgesteld.
* Het vangen en ringen van vogels vindt plaats in het belang van de wetenschap. Monitoring van demografie, trek en infectieziekten bij vogels
zijn van groot belang en vereisen in voorkomende gevallen meer dan twee personen voor een correcte en veilige uitvoering.

