Calamiteiten protocol
Autopech;
Bij pech met het vervoersmiddel is er te allen tijde binnen een uur vervangend vervoer
beschikbaar. Het vervoersmiddel met pech is verzekerd en zal naar een garage worden
afgesleept.
Warmte
Fun2Run zorgt dat er te allen tijde voldoende bescherming aanwezig is voor de honden om
oververhitting of onderkoeling tegen te gaan.
Vanaf 25 graden wordt de groepswandeling vervroegd en zal mogelijk wat korter zijn. Vanaf
30 graden gaat de groepswandeling niet door, er kan een privé wandeling aangevraagd
worden.
Als het heel erg vriest en Fun2Run het onverantwoordelijk vindt om te gaan rijden zal de
groepswandeling niet doorgaan, er kan een privé wandeling aangevraagd worden. Een
wandeling kan ook worden afgezegd als het onweert, Fun2Run vindt veiligheid het
allerbelangrijkste.
Bijtincident;
Bij een bijtincident worden de betrokken honden in eerste instantie geïsoleerd en nagekeken
op verwondingen, wanneer noodzakelijk rijd ik direct door naar een beschikbare dierenarts.
Ik stel de betrokken eigenaren zo spoedig mogelijk op de hoogte van het incident en overleg
indien mogelijk alvorens naar een dierenarts te rijden. Ik heb hierover afspraken gemaakt
met dierenartspraktijk……..
Verwonding of ongemak;
Bij constateringen van verwondingen of ongemak zal Fun2Run direct de eigenaar hiervan op
de hoogte stellen. Eventueel in overleg met de eigenaar zal er besloten kunnen worden een
dierenartsbezoek niet langer uit te stellen en zal Fun2Run hiervoor zorg dragen.
Vermissing;
Tijdens de wandeling is er de mogelijkheid om track & traces in te zetten voor honden van
o.a. buitenlandse afkomst, met een enorm jachtinstinct of honden die angstiger zijn
aangelegd. Mocht er onverhoopt een hond vermist raken, dan handel ik als volgt;
Ik tracht de hond zelf te vinden, maar contact direct de eigenaren, vervolgens maak ik een
melding bij alle omliggende Dierenambulances en het Dierenasiel, plaats ik een oproep op
social media en schakel eventueel een zoekteam in.
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