
Vanliga frågor 

1. Jag är förälder som följer med mitt barn till ridskolan. Jag hjälper till med 

ponnyn i stallet, tittar sedan på lektionen och hjälper till efteråt. Vad gäller för 

mig angående kläder? 

Du ska följa samma regler angående klädbyte som gäller för alla som går in i stallet 

och/eller har kontakt med en häst/ponny, d.v.s. du måste byta om innan du åker hem.  

 

2. Om jag kommer till ridskolan med helt rena kläder, måste jag ändå byta om 

innan jag går in i stallet?  

Nej det behöver du inte. Det går bra att ”smutsa ner” rena kläder, men du får inte åka 

hem innan du har bytt om.  

 

3. Jag träffar inga andra hästar, är inte i några andra stall. Får jag åka hem och 

byta om? 

Nej det får du tyvärr inte. Reglerna måste gälla för alla, oavsett vilka andra kontakter 

man har. Alla ska kunna se klart och tydligt att alla andra följer reglerna. Det ska inte 

heller vara möjligt att sprida smitta utan att veta om det. Risken minimeras genom att 

alla ”smittade” kläder bara får finnas på Klämmestorp.  

 

4. Jag är rädd att mina ridbyxor och ridskor kommer bli förstörda av saneringen 

då de inte kan tvättas i 60 grader eller virkonas. Vad ska jag göra? 

Använd inte de ridbyxorna eller ridskorna tills isoleringen är hävd. All utrustning 

måste saneras.  

 

5. Måste jag tvätta mina ridkläder varje vecka? 

Nej, det måste du inte. Om kläderna ligger kvar i den ”slutna behållaren” som nämns i 

texten kan du använda dem på lektionen även veckan efter utan att tvätta dem emellan. 

Dock måste du ju då byta om både före och efter lektionen. 

 

6. Jag rider både storhäst och ponny. Måste jag ha olika kläder till båda? 

Ja, det måste du.  

 

7. Om jag tar på mig en heltäckande overall och byter skor innan jag går in i 

stallet, måste jag byta kläderna som jag har under overallen eller räknas de 

fortfarande som ”rena”? 

Kläderna under overallen räknas fortfarande som ”rena” så länge de inte haft kontakt 

med miljön i stallet eller någon häst/ponny. Då räcker det att du tar av dig overallen 

och byter skor så är du ”ren” igen (OBS även tvättar och spritar händerna). 

 

8. Hur sanerar man en ridväst? 

Det är svårt att sanera en ridväst utan att den blir skadad/förstörd. Jag skulle 

rekommendera att du har en tröja eller jacka ovanpå ridvästen så att den inte kommer i 

kontakt med miljön i stallet eller hästen. Då kommer ridvästen hålla sig ”ren” och du 

behöver inte sanera den.  

Annars saneras ridvästen på samma sätt som allt annat – tvätt i minst 60 grader eller 

genom att först rengöra och sedan doppa i Virkon.  




