Corona-update maandag 14 december 2020
Beste lesklanten van Fair to Horses,
Naar aanleiding van de toespraak van maandag 14 december, waarin de lockdown werd
aangekondigd, zijn wij direct met meerdere adviesorganen in beraad gegaan. Sporten mag met
maatregelen doorgaan.
Deze overleggen hebben ons doen besluiten om de lessen bij Fair to Horses door te laten gaan, met
enkele aanpassingen:
- Vooralsnog zullen de lessen uitsluitend in de buitenbak gegeven worden, in afwachting van het
advies van de gemeente Lansingerland over het mogen gebruiken van de binnenbak. Zowel de
privélessen als de duolessen (ook voor de ruiter boven de 18 jaar) kunnen doorgaan.
- De ruiter komt 5 minuten voor aanvang van de les naar de buitenbak, waar het paard al klaar staat.
Het is komende tijd helaas niet mogelijk om het paard van tevoren of na afloop zelf te poetsen en op
te zadelen.
- De ruiter dient voor en na de les de handen te wassen en dient tijdens het rijden handschoenen te
dragen.
- Na de les dient de ruiter gelijk naar huis te gaan.
- De kantine is tot nader order gesloten voor lesklanten en bezoek. De toiletten blijven wel
beschikbaar.
- Elke minderjarige ruiter dient door maximaal 1 ouder begeleid te worden, gelieve vriendinnen en
andere familieleden tot nadere orde thuis te laten.
- Losse lessen en leskaarten kunnen tijdelijk niet in de kantine afgerekend worden. Deze gelieve over
te maken naar: Coöperatie Fair to Horses U.A., rekeningnummer NL95 TRIO 0379 4247 89. Voor meer
informatie over de tarieven kunt u onze website bezoeken (www.fairtohorses.nl/lessen/tarieven/)of
contact opnemen met lessen@fairtohorses.nl
- De eerder genomen maatregel om niet te komen lessen wanneer er sprake is van verkoudheid blijft
van kracht.
- Iedereen vanaf 13 jaar dient in de binnenruimtes van de accommodatie (o.a. de stalgangen en de
hal) een mondkapje te dragen.
Wij hopen op jullie begrip en dat de genomen maatregelen ervoor zorgen dat de lessen wel door
kunnen gaan, zonder onnodig risico te lopen op besmetting. Onze instructeurs zijn niet ziek, zullen
zich ook aan de protocollen houden en contact zo veel mogelijk vermijden.
Wij hebben besloten om de lessen wel door te laten gaan, omdat wij in tegenstelling tot andere
maneges, geen gebruik maken van groepslessen. Met de genomen maatregelen vertrouwen wij erop
om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.
Wij hopen dat, door de overheid getroffen lockdown, deze periode van korte duur zal zijn en de
maatregelen snel weer zullen worden versoepeld.
Met hartelijke groet,
Team Fair to Horses

