Covid-19 guideline til afvikling af spejderaktiviteter i Skovtrop.
16. august 2020
Vi har lavet denne genåbnings guide, med gode råd, lidt regler og vejledning for
spejderaktiviteter i Skovtrop.
Guiden svarer selvfølgelig ikke på alle spørgsmål, men har til formål at give en fælles
ramme for afvikling af spejderaktiviteter i Skovtrop.
Hvis du har konkrete spørgsmål til en aktivitet eller andet, som kan være underlagt
nogle restriktioner, er du altid velkommen til at kontakte gruppeledelsen eller Thomas
Rydahl for råd og vejledning i regler og bekendtgørelser.

REFERENCER
/
/

Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv.
Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smittespredning

GYLDIGHED
Denne guideline er gyldig fra d.d. og skal følges af alle, indtil eventuelle ændringer af
guidelines udsendes fra Gruppeledelsen eller Bestyrelsen

GENERELLE RÅD
/
/
/
/

Føler du dig syg, snottet, har du muskelømhed, eller har du symptomer på
influenza eller lignende, skal du blive hjemme.
Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug enten håndsprit, eller vask
hænder når du har ’pillet’ ved noget.
Host og nys i albuen, eller i et rent papirlommetørklæde
Undgå fysisk kontakt og lad være med at kramme eller give kindkys

FYSISKE FORHOLD I, OG OMKRING HYTTEN
HYTTEN
/ Der er kun adgang i hytten for ledere.
/ Toiletterne må kun anvendes i yderste nødstilfælde. Hvis de bruges, skal de
sprittes af efter hver gang de er brugt.
/ Eventuelle spejdere der virker som lederassistenter, har heller ikke adgang til
hytten.
/ Sprit dine hænder før du går ind i hytten, og sprit dem igen når du forlader
hytten.
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Der må ikke være ’samling’ af spejderne foran hoveddøren.

BÅLHYTTEN
/ I bålhytten skal reglerne for indendørs ophold følges.
/ Der må være 1 person pr. 2m2, hvilket svarer til max. 10 personer i Bålhytten
GRUNDEN
/ Når spejderne møder ind, skal man mødes ved flagstangen – husk afstand.
/ Udnyt grundens størrelse til de forskellige aktiviteter og sørg for, at I ikke klumper
sammen.

GENEREL INFORMATION TIL LEDERE
/
/
/
/

Følg de generelle råd.
Det er ikke nyt for spejderne, at man skal følge de generelle råd og vejledninger,
så hold dem oppe på det – ligesom de er vant til i skolen.
Pas på dig selv – husk afstand og husk god håndhygiejne.
Hold dig orienteret om sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af
smittespredning (mailes ud og ligger i printet version i hytten)

GENEREL INFORMATION TIL SPEJDERE OG FORÆLDRE
Når du skriver til spejderne og forældrene, kan du eventuelt bruge noget af
nedenstående:
/ Det er umiddelbart ikke anderledes at gå til spejder, end at gå i skole – så vi
håber alle er klar på de få leveregler vi bliver nødt til at opstille.
/ HUSK: Hvis du er syg, snottet eller forkølet – eller har symptomer på
Corona/Covid-19, skal du ikke komme til spejder!
/ Når du møder til spejder, skal du møde ved flagstangen – lederne skal nok
fortælle dig mere når du møder. Vigtigt er, at du ikke skal gå ind i hytten.
/ Forældre der afleverer, må kun gå til det punkt ud for cykelstativerne, hvor der
står ’stop’ – dette er udelukkende for at sørge for, vi ikke klumper for mange
sammen ved flagstangen
/ Medbring eget udstyr til spejder (kniv, drikkedunk, evt. Knobtov m.m.).
/ Det er i udgangspunktet ikke muligt at anvende hyttens toiletter – så sørg for at
’tisse af’, inden du kommer til spejder.
/ Mødet kan muligvis blive afkortet, da lederne skal rengøre en del efter mødet.
Hvis dette sker, bliver forældre og spejdere naturligvis underrettet.

PLANLÆGNING AF MØDET
Når du som leder planlægger mødet, så husk på følgende gode råd:
/ Planlæg mødeaktiviteterne, så de kan foretages med den anbefalede afstand
mellem spejderne.
/ Hav en plan for, hvordan du gerne vil have at spejderne møder ind og hvordan de
skal afhentes.
/ Man kan godt synge af ved flagstangen, så længe der er 1 meters afstand mellem
spejderne og man ikke holder i hånd. (Det gælder også i 2. vers af sang nr. 63,
hvor vi plejer at gå tættere i ´cirklen´).
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Afsæt tid i mødeplanen til rengøring af overflader og kontaktpunkter i hytten –
denne rengøring skal foretages af lederne.

GENNEMFØRELSE AF MØDET
Forsøg at gennemføre mødet på så normal vis som muligt – blot du husker på
afstandskrav og håndhygiejne.
/ Husk at udnytte, at spejderne er vant til der her fra deres skole.
/ Hvis en spejder bliver ked af det under mødet (slår sig, falder eller andet), er det
OK at trøste spejderen som du normalt ville gøre. Forsøg dog at undgå direkte
’ansigt til ansigt’ situationer og husk at vaske dine hænder efterfølgende
(alternativt spritte dem af).

LEDERNES OPGAVE EFTER MØDET
Når mødet er slut, skal vi som ledere lige huske:
/ Rengøring af alle kontaktpunkter og -flader, så hytten er klar til næste
spejdermøde.
/ Materiel, udstyr m.m. der skal bruges til næste møde og ikke kan være i skabene,
eller hvor man ikke har nået at rengøre det, sættes i det øremærkede lokale for
den enkelte gren:
o Familiespejd: Første patruljerum
o Mini: Andet patruljerum
o Junior: Tredje patruljerum
o Trop: Bordet ved siden af traileren.
o Klan: Seniorhytten.
/ Man har derfor kun adgang til sit ’øremærkede’ patruljerum – og HUSK J Det er
kun ledere der har adgang i hytten.

KOMMUNIKATION
Skriv gerne på FB (Ledergruppen) eller i Messenger, hvis der er noget du er i tvivl om,
har en god løsning på, eller generel feed-back på Jeres møde, som andre kan drage
nytte af.
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