Säkerhetsrutiner på lägret.
I och med rådande situation med Covid-19 – pandemins spridande över vårt land så har vi ett ansvar
att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi kommer sätta en gräns på lägerdeltagandet på 30 deltagare.
Vanligtvis brukar vi kunna ha det dubbla men i och med rådande omständigheterna vill vi gärna ta ett
extra ansvar för vår omgivnings skull.
Vi vill även påminna om att vi inte kommer välkomna personer som visar/visat symptomer för covid19. Detta gäller även om du haft vänner / släktingar / familj som varit sjuka och du befunnit dig i
närheten av någon sjuk innan lägrets gång så vill vi att ni kontaktar oss innan lägret och avanmäler er.
(Vid sådana omständigheterna kan vi till och med betala tillbaks eran anmälningsavgifter.) Det är
tråkigt att du inte skulle kunna dyka upp vid ett sådant tillfälle men det är bättre att du stannar hemma
för att förhindra smittspridningen till andra.
Kommer du som deltagare dyka upp förkyld eller sjuk på lägret kommer vi att neka er tillträde till
lägret och ni får inte kunna få tillbaks er anmälningsavgift samt resersättning.
Vid incheckningen kommer vi ha en liten ”kontroll” där vi frågar deltagaren just några säkerhetsfrågor
innan vi släpper in dem på lägret samtidigt som de får sprita ner tvätta händerna och hänga upp sina
ytterkläder vid ”garderoben”.
Det kommer även finnas massvis med handtvål/sprit lite överallt på lägergården. Använd det flitigt och
när du tvättar händerna så gör det med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Det är ett måste att innan mat / eller efter mat alltid tvätta händerna. Vi vill gärna även poängtera
vikten av god hygien. Vår rekommendation är även att man har en social distansering mellan varandra
under föreläsningarnas gång. Tänk även på att inte pilla dig själv i ansiktet samt om du nyser att du gör
det i armvecket.
Vi kommer ha att lägergården där nere vilket innebär att vi har tillgång till ett kök. Det köket kommer
endast personal + lägerledare få använda. Vänligen respektera detta.
Tack för din förståelse!
Med vänliga hälsningar

/Lägerteamet

