Beste Pensionklanten/ huurders,

16-03-2020

Wij begrijpen dat u zich afvraagt hoe het zit met het bezoeken van uw bij ons gestalde paard en de laatste berichtgeving over
het coronavirus. Wij volgend nauwgezet de ontwikkelingen en laten ons adviseren door onze branchevereniging FNRS en de
hippische sportfederatie KNHS. De door hun voorgeschreven maatregelen zijn in lijn met voorschriften van de Overheid, het
RIVM en NOC*NSF.
Het is niet verboden om uw paard te bezoeken, verzorgen en rijden, maar wij nemen wel serieuze maatregelen om
verspreiding van het virus te voorkomen. Wij hopen op uw begrip de komende tijd.
Per direct gelden, naast de voorgeschreven hygiënemaatregelen, onderstaande aanvullende maatregelen:
Bezoek aan uw paard
U, uw bijrijder of huurder, kan uw paard voor verzorging en training blijven bezoeken. Beperk uw bezoek graag wel voor het
hoogstnodige en blijf niet onnodig lang op stal.
Heeft u verkoudheidsklachten? Dan vragen wij u thuis te blijven tot u hersteld bent. Wij zullen in die tijd de verzorging op ons
nemen.
Dienstverleners
Dienstverleners die noodzakelijk zijn voor het welzijn van het paard zoals hoefsmeden, dierenartsen en osteopaten blijven
welkom. Fourage- en andere leveranciers moeten zoals gewoonlijk bedrijven kunnen bereiken en bezoeken.
Ruiters
Indien u ruiterhandschoenen bezit, draag deze dan gedurende het bezoek aan onze pensionstal. Hiermee voorkomt u fysiek
contact met anderen en uw omgeving.
Paardrijden is geen contactsport. Onderling contact is niet nodig. Wij vragen fysiek contact dus ook te voorkomen.
Bezoekers
Neem geen extra bezoekers mee. Per pensionklant staan wij maar één bezoeker, ouder of begeleider toe. Liefst alleen indien
strikt noodzakelijk (bijvoorbeeld uw chauffeur).
Wij vragen bezoekers om zo min mogelijk in groepjes samen te komen en fysiek contact met elkaar te vermijden. Houd
onderling voldoende afstand.
Horeca
In lijn met het advies van de overheid is onze kantine tot 6 april 2020 gesloten. Neem extra hygiënemaatregelen in acht als u
zelf meegebracht eten of drinken wilt nuttigen.
Evenementen en andere activiteiten
Al onze evenementen worden tot en met 6 april 2020 afgelast.
Begin april bekijken we de mogelijkheden van de geplande activiteiten later in april.

Wij rekenen op uw begrijp de komende periode.

Met vriendelijke groet,

Eddie en Alice Sticker

Hippisch Centrum de Achterhoek

