Kære forældre og kære børn,
Grundet de nye indskærpelser fra regeringen, og fordi vi alle sammen gerne vil
passe på hinanden og på jer, skal følgende retningslinjer i stalden overholdes.
Vi tager coronasituationen alvorligt, og med disse retningslinjer kan vi bedst muligt
sørge for, at vi ikke er for mange i stalden og holder den påkrævede afstand, så
både I og vores personale kan føle sig trygge.

- Sprit hænder, inden I går ind i stalden - det gælder både børn og voksne.
- Alle over 12 år skal bære mundbind, da staldene er offentligt tilgængelige
bygninger.

- Har man symptomer på sygdom, skal man blive hjemme. Det gælder også
forkølelse.

- Hvert barn kan have én voksen med sig til ridetime.
- Den voksne skal helst være en, der selv kan hjælpe barnet med strigling og
opsadling og gerne kunne løbe rundt med ponyen, hvis barnet har brug for dette.
Alternativt kan man få en fast hjælper ved at henvende sig til Kate.

- Hvis man har en fast hjælper fra rideskolen, beder vi jer om at sørge for at holde
god afstand, så de kan føle sig trygge ved at hjælpe jer.

- Hvis I ikke skal hjælpe, mens barnet rider, beder vi jer forlade ridehuset.
- Der må max være fem personer ad gangen i rytterstuen, og mundbind er
påkrævet.

- Vi beder forældre om at lade søskende til rideskoleryttere blive hjemme, så der
ikke er andre børn i stalden, end dem der rider og er hjælpere.

- Bliv i boksen, når I strigler og sadler hesten op, med mindre I har en særlig aftale
med Kate om at stå på staldgangen.

- Medbring eget grej til vartning af pony.
- Rør kun ved den pony, I har fået tildelt - også selv om det er hyggeligt at gå og
nusse de andre. Rør også kun ved dens ting - så minimerer vi risikoen for smitte.

- Hav omtanke for ridelærer, hjælpere og personale og hjælp til, at alle kan færdes
trygt i stalden.

