Regler kring Corona/Covid 19 för Nygårdens Stuteri 2020.
Då vi är ett litet företag med få anställda skulle ett utbrott med isolering och sjukdom slå
hårt mot oss och vår seminverksamhet samt skötseln av hästarna som bor på Nygården.
Vi ber dig respektera våra regler kring Corona/Covid-19 när du besöker oss med ditt sto.
Har du varit på resa i sjukdomsdrabbade områden eller övriga riskområden de senaste 14
dagarna eller träffat någon som nyss varit där och uppvisar symptom på sjukdom är du
välkommen vid ett senare tillfälle eller låta någon annan riskfritt/symptomfritt ombud
komma med ditt sto.
Har du symptom som hosta, halsont eller feber får du ej besöka oss.
Vi har ingen möjlighet att låta Er använda vår toalett eller gå in i vårt lab.
stationsjournal och detta formulär fylls i hemma och tas med underskrivna med alla
uppgifter som vi önskar få ifyllda.
Vi hälsar inte i hand och håller avstånd från varandra. Bara en person eller två om det är sto
med föl får följa med in till undersökningsavdelningen.
Vänligen stanna kvar på parkeringen/gårdsplanen tills det är din tur! Ring Cecilias mobil
om vi inte ser er 070-5654606
Vi hoppas att vi alla får vara friska och kan genomföra semin säsongen 2020 !
Om vi blir tvingade att stänga kortare period av säsongen eller i värsta fall avbryta helt p.g.a
sjukdom eller myndigheters beslut ansvarar vi inte för Era uppkomna kostnader såsom:
Erlagda bokningsavgifter, språngavgifter, köpta frysta semin doser som inte kan brukas av
oss på ditt sto, kostnader för transport av ditt sto och sperma-transporter.
Vi kommer då att debitera Er för dittills uppkomna kostnader för ditt sto som dagavgifter,
behandlingar, provtagning, avmaskning samt den del av seminavgiften som är förverkad.
Om vi skulle behöva stänga måste ni kunna avhämta sto/föl inom 3 dagar.
Vi vill ha tre personer/ombudför Ert sto som Vi kan nå om vi inte får tag på Er
……………………………………………………. tel …………………………………………………
……………………………………………………. tel ………………………………………………...
……………………………………………………. Tel ..……………………………………………….
Underskrift stoägare/ombud
……/…… 2020
…………………………………………………………………..

