Coronamaatregelen – Tijdelijke toevoeging aan het
huishoudelijk reglement van vzw Manege SintJorishoeve
Maatregelen voor de ruiters
•
•
•
•
•
•
•

Verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen én verlaten van de
manege.
Behoud steeds een afstand van min. 1,5m.
Het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht, behalve als je op een
paard of aan een tafel van de kantine zit.
De aanwezigheid van de ruiters wordt geregistreerd in de kantine.
De les wordt aan de toog betaald, één voor één, mét mondmasker.
Consumpties zijn enkel toegestaan aan een tafel van de kantine en mogen de tafels
niet verlaten.
Ruiters zijn automatisch geregistreerd via Equclub.

Maatregelen voor helpers/publiek
•
•
•
•
•
•
•
•

Verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen én verlaten van de
manege.
Behoud steeds een afstand van min. 1,5m.
Het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht, behalve als je aan een
tafel van de kantine zit.
Bij gebruik van de kantine moeten naam en contactgegevens verplicht opgegeven
worden.
De les van de ruiter wordt betaald aan de toog, één voor één, mét mondmasker.
Consumpties zijn enkel toegestaan aan een tafel van de kantine en mogen de tafels
niet verlaten.
Publiek tijdens de lessen is toegestaan, zowel in binnen- als buitenpiste. Een
mondmasker is steeds verplicht.
Registratie is verplicht : via het document of via de QR-code.

Maatregelen voor pensionklanten
•
•
•
•
•
•
•

Verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen én verlaten van de
manege.
Behoud steeds een afstand van min. 1,5m.
Het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht, behalve als je op een
paard of aan een tafel van de kantine zit.
Bij gebruik van de kantine moeten naam en contactgegevens verplicht opgegeven
worden.
Consumpties zijn enkel toegestaan aan een tafel van de kantine en mogen de tafels
niet verlaten.
De les en/of het pistegebruik wordt aan de toog betaald, één voor één, mét
mondmasker.
Registratie is verplicht : via het document of via de QR-code.

Maatregelen voor lesgevers (privé of van de manege)
•
•
•
•
•

Verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen én verlaten van de
manege.
Behoud waar mogelijk steeds een afstand van min. 1,5m.
Het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht, behalve als je aan een
tafel van de kantine zit.
Tijdens het lesgeven mag het mondmasker afgezet worden. Moet de lesgever echter
dichtbij de ruiters komen (bv. aansingelen of paard vasthouden), moet het
mondmasker opgezet worden.
Lesgevers zijn automatisch geregistreerd via Equclub.

Maatregelen voor kantinemedewerkers
•
•
•
•
•
•

Verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen én verlaten van de
manege.
Het ontsmetten van de handen moet regelmatig herhaald worden.
Behoud waar mogelijk steeds een afstand van min. 1,5m.
Het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht.
Verplicht registreren van de volledige naam en contactgegevens van alle klanten,
uitgezonderd de ruiters.
Registreer je aanwezigheid op het document.

