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PLAN FÖR FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH VID MISSTANKE AV COVID-19 SMITTA

Hej

i vår uppgjorda säkerhetsplan som gjorts för lägret och som distribuerats åt myndigheter, kårerna och

scoutförbundet finns angivet hur vi skall agera för att undvika olyckor och eventuella sjukdomstillbud.

Eftersom många frågat om hur vi förebygger ev. corona finns här under kort sammanställt hur vi på lägret

och scoutfamiljerna skall agera vid misstanke och smitta av cocid-19. LÄS IGENOM DETTA - TACK!

Förebyggande åtgärder

Handhygien

Vi uppmanar alla till god handhygien

- handtvätt och desinficerings möjlig vid toaletterna.

- desinficeringsmedel finns tillgängliga för scouterna i vid tältbyn

- handtvätt och desinficeringsmedel (övervakad) vid matsalen

Hygienen i köket

Köket har avskilts från matsal och annan verksamhet i år. I köket får endast de personer som jobbar där

vara. Hygienkraven har ytterligare höjts från tidigare läger. Varmt vatten för handtvätt och disk finns alltid

tillgängligt.

Scout- och vubyn

Vi strävar att följa liknande regler som skolorna följer. All samvaro sker utomhus.

Vi hoppas att scouterna

- själva håller reda på all sin utrustning såsom mätkärl och hygienartiklar. Kom ihåg att märka allt

tydligt!

- eget tält får medtas om scouten så önskar (gäller ej vargungar), kåren har tält för patrullerna, men

då sover flera scouter i samma tält

- kommer ihåg handhygienen, också de gånger ledarna inte skilt påminner om det (diskutera gärna

hemma)

Misstanke om smitta (klara symtom)

Om någon scout insjuknar och de enligt anvisningar givna av myndigheter kan vara fråga om covid-19,

kommer scouten att isoleras från andra, och vårdnadshavaren ombeds att hämta hem scouten. Därför

är det ytterst viktigt att vi under alla tider kan få kontakt med en person som angivits vid anmälan.

Åtgärder på lägret vid misstanke

- scout som insjuknar isoleras och får vård i väntan på transport hem

- övriga scouter som sovit i samma tält som den insjuknade kommer inte heller att få umgås med

övriga scouter utan de hålls skilda från övriga lägret med eget program tills mer information fåtts.

- vi inväntar mer information av den insjuknades föräldrar och eventuellt av myndigheter

Åtgärder hemma hos scouten med symtom



- scouten skall genast testas för corona då hen hämtas bort från lägret

- familjen meddelar snarast lägret (säkerhetschef Gitta Eriksson 0400500707) om resultatet

- om resultatet positivt, meddelas till den myndighet (egen kommun) av vilka ni får information om

fortsatt vård, om att ert barn varit på läger och lägrets kontaktuppgift

- då ni får instruktioner av myndighet, anmäl snarast till lägret vilken myndighet som varit i kontakt

med er, detta för att underlätta lägrets fortsatta kommunikation med rätt myndighet

- om resultatet negativt, vilket vi alla hoppas, meddela också detta till lägret så att vi kan återgå till

vanliga rutiner på lägret

Om någon smittats på lägret

Då vi fått vetskap av myndighet hur läget är, kommer vi att följa deras instruktioner och meddelar

naturligtvis hemmen så snart som möjligt om fortsatt åtgärder. Vi rekommenderar att ni inte kommer

efter era barn före vi klart vet hur vi skall gå vidare, då detta kan leda till mer förvirring och besvär för

myndigheter och andra scoutfamiljer.

Ja, och sen hoppas vi ju alla på ett skönt läger, där alla hålls friska och vi alla kan njuta i fulla drag av

sommar, sol och segling

Soliga scouthälsningar
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