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De verantwoordelijke corona toezichthouder van de betreffende dag is
verantwoordelijk voor het in orde maken van het terrein en dat bij sluiting
de materialen verwijderd en opgeruimd zijn.
Op verschillende plaatsen zoals binnenbak, bistro, de stal, kantine,
toiletten en de plek waar de ruiters klaar staan, staan desinfecteerflacons
voor je handen.
De stal, bistro en kantine is verboden toegang voor ruiters,
ouders/verzorgers en passanten.
De toiletten mogen alleen worden gebruikt door medewerkers en
vrijwilligers van de Madurodam Manege.
Bij uitzonderlijke gevallen zijn de toiletten toegankelijk voor anderen.
Bij het hek van het terras bij de kantine staat een bord voor de ruiters met
regels wat wel en niet mag.
Er mogen maximaal drie ruiters met hun begeleider tegelijkertijd aanwezig
zijn op het terrein.
De ruiters met hun begeleider moeten wachten achter de streep tussen de
pionnen bij het hek van het terras. Hier moeten zij hun handen
desinfecteren. Hier worden ze opgehaald door de instructeur of vaste
vrijwilliger zodra het paard waarop zij rijden klaar staat.
Indien er meerdere ruiters tegelijkertijd zijn dient de tweede en derde ruiter
met zijn /haar begeleider te wachten achter de daartoe aangebrachte
belijning (op 1,5 meter van elkaar) Zie ook de bijgevoegde foto/plattegrond.
Na afloop van de les dient het terrein direct te worden verlaten door de
ruiters en hun begeleiders.
De klanten van de Wildhoef dienen te wachten voor het grote fietsenrek
(gezien vanuit het voetpad in het bos) totdat ze gehaald worden door het
personeel van de Wildhoef. Hiervoor hangen wij dagelijks een bord met
tekst voor hen op. Als wij klaar zijn en de stal wordt afgesloten wordt ook
het bord binnengehaald, evenals de overige materialen.
Er is altijd een corona toezichthouder (instructrice) aanwezig, herkenbaar
aan een hesje.
EHBO-materiaal is aanwezig.
Het reinigen van toiletten, handvaten van de deuren en staldeuren en
overige noodzakelijke onderdelen wordt dagelijks gedaan.
De ruimte tussen het poetshek en het hek van de Wildhoef bij de
fietsenstalling wordt afgesloten met een rood-witte ketting c.q. lint om te
voorkomen dat klanten van de Wildhoef via deze weg naar het hek van de
Wildhoef gaan. Deze ketting c.q. het lint wordt ook dagelijks opgehangen
en verwijderd door de verantwoordelijke instructeur van de betreffende
dag.

