COVID-19 retningslinjer p Ørholm Rideskole
Følgende er gældende fra mandag 04.01.2021 til og med lørdag 16.01.2021

Kære alle elever og forældre
I bedes venligst gennemlæse følgende information grundigt.

FØR ANKOMST
Giv ridelæreren besked om hvorvidt I kommer eller ej. Ridelæreren skal vide præcis hvor mange
der kommer til næste hold, da ponyer skal sadles op i forvejen. Udebliver nogen uden at give
besked, skal ridelæreren bruge tid på at afsadle igen, og det går ud over undervisningstiden.
Besked sendes senest kl 13.00 på hverdage og kl 8.00 på lørdage.
Mari
5365 900
mandag, onsdag, fredag
Carolin
2860 971
tirsdag, torsdag, lørdag

VED ANKOMST
I bedes møde 10 minutter før jeres ridetime starter. Vent foran ridehuset til ridelæreren kalder jer
ind i ridehuset. Jeres pony vil være opsadlet og klar. Husk at holde god afstand til hinanden.

EFTER UNDERVISNING
I bedes forlade Ørholm Rideskoles område umiddelbart efter endt ridetime.

DESUDEN GÆLDER FØLGENDE REGLER STADIG
- Sprit hænder før ankomst

- Mundbind / visir er påbudt på HELE Ørholms Rideskoles område (gælder ikke børn under 12).
- Ponystalden, toilettet, rytterstuen samt resten af Ørholm Rideskoles område er lukket.
- Hver elev må have 1 forældre med til undervisning, såfremt dette er nødvendigt. Er det ikke
nødvendigt, bedes I vente i bilen. Alle øvrige familiemedlemmer, venner, o.l. bedes blive væk.

- Ophold i ridehuset er kun tilladt hvis du trækker en elev. Ophold på bænkene er ikke tilladt.
- Ophold p hele Ørholm Rideskoles omr de tidligere end 10 min før din ridetime og senere end
10 minutter efter din ridetime, er ikke tilladt. P alle andre dage og tidspunkter frabedes elever
at opholde sig p Ørholm Rideskoles omr de.

- Bliv hjemme hvis du har symptomer p COVID-19, eller hvis en person i din hustand er smittet
med COVID-19.
Vi h ber p forst else og opfordrer alle til at hjælpe med at opretholde den gode stemning, p
trods af de udfordringer COVID-19 m tte give.
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å
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