Update lockdown corona-maatregelen 24-12-2020
Binnen-accommodatie van de manege blijft gesloten voor externe bakkaarthouders.
1.

2.
3.

4.

De dagelijkse verzorging en het geven van beweging aan de paarden die op de manege
staan, gaat door. Voor deze dagelijkse verzorging van de (manege)paarden is een
(intern)schema opgesteld en geldt voor de volwassen verzorgers een maximale
groepsgrootte van 2 personen.
De binnen - accommodatie is verder gesloten.
Hoewel wij pogingen hebben ondernomen om uit oogpunt van dierenwelzijn ook voor de
externe bakkaarthouders de binnenhal aangepast open te stellen om hun paarden de
noodzakelijke beweging te geven als bij de stal elders geen gelegenheid hiervoor is,
heeft de gemeente helaas hiervoor geen toestemming gegeven.
De externe bakkaarthouders mogen - zij het onder de volgende voorwaarden - gebruik
maken van de buitenbak van de manege.
a. Men mag niet longeren in de buitenbak;
b. Groepslessen en individuele lessen zijn niet toegestaan;
c. Er mogen maximaal 3 personen tegelijk in de buitenbak rijden;
d. Bij meer dan 3 personen zal onderling overlegd moeten worden wie gaat
rijden;
e. Tijdens het rijden mag geen publiek aanwezig zijn. Dat betekent dat
begeleiders / ouders niet mogen blijven kijken. Ouders en/of begeleiders
kunnen tussendoor naar huis gaan of bijvoorbeeld in de auto wachten;
f. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp of uit veiligheidsoogpunt is het bij
wijze van uitzondering toegestaan dat een begeleid(st)er een combinatie
ruiter - pony/paard helpt;
g. Vanaf 13 jaar dient men 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
h. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2
personen;
i. Bij gezondheidsklachten is het verboden het terrein van de manege te
betreden;
j. De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht.

De hygiënemaatregelen van het RIVM:
1.
2.
3.
4.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten voor kinderen / jeugd jonger
dan 18 jaar).
Vermijd drukte.
Was vaak je handen.

Houd de Website en Facebook in de gaten voor actuele ontwikkelingen en updates.
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