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Paardensportcentrum & Kampeerboerderij
Dé ontmoetingsplaats voor iedere paardenliefhebber

Actualiteiten & Informatie
Rhinovirus
In de directe omgeving van onze manege is het Rhinovirus vastgesteld.
Natuurlijk willen wij voorkomen dat onze manegepaarden- en pony’s én de pensionpaarden en –pony’s
besmet raken met dit virus en dus ziek worden of zelfs kunnen overlijden.
Lees daarom onderstaande informatie goed door!
Heel veel dank voor jullie medewerking en begrip.

Wat is het Rhinovirus?
Het Rhinovirus is een besmettelijke ziekte die paarden heel erg ziek kan maken en waaraan paarden zelfs
kunnen overlijden. Paarden kunnen elkaar besmetten, maar de grootste besmettingsbron zijn de ruiters en
bezoekers. Het Rhinovirus kan zich namelijk ook verspreiden via kleding en handen.

Voorzorgsmaatregelen
Als je naar Manege Thielen komt:
1.
2.
3.
4.

Was je handen goed, voordat je naar de manege komt;
Doe schone (rij-)kleren aan;
Voorkom contact met andere paarden en pony’s;
Borstels e.d. die jij ook op een andere manege gebruikt of voor bijv. een verzorgpaard of
pony mogen niet gebruikt worden op Manege Thielen.

Op Manege Thielen:
1. Het is verboden in de lange gang (met pensionpaarden en –pony’s) te komen.
Hier mogen alleen de pensionklanten naar toe;
2. Aai geen verschillende paarden en pony’s;
3. Laat paarden en pony’s niet met elkaar “neuzen”;
4. Voorlopig worden er geen buitenritten gemaakt.
Wij hopen met deze maatregelen te voorkomen dat onze paarden en pony’s besmet en ziek raken!

Voor de ouders / verzorgers van de jongste ruiters
Wij verzoeken de ouders / verzorgers van de jongste ruiters die deze Nieuwsbrief nog niet (kunnen) lezen,
hen uit te leggen wat er aan de hand is en waarom zij bovenstaande voorzorgsmaatregelen in acht moeten
nemen.
Dank voor jouw / jullie medewerking.

Is het Rhinovirus gevaarlijk voor mensen?
Hier kunnen wij kort in zijn: NEE! Jij kunt dus gewoon komen paard- of ponyrijden.
Het virus is alleen voor paarden en pony’s gevaarlijk!

Hoe lang duurt deze maatregel?
Deze maatregelen gelden tot nader bericht.

Uitschrijven nieuwsbrief
Wil jij deze “Actualiteiten & Informatie” van de manege niet meer via email ontvangen?
Stuur dan een email aan info@manegethielen.nl met het bericht: Uitschrijven nieuwsbrief.

