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Dokumentet är antaget av SLEF:s ledningsgrupp den 18 maj 2020.
De ansvariga för lägerområdet följer med hur pandemisituationen (covid-19) utvecklas och
meddelar så snabbt som möjligt om eventuella förändringar.
På lägerområdena eftersträvar vi:
• God hygien
➡ Alla tvättar händerna då de kommer till lägret och innan de åker hem. Utöver det tvättas
händerna före måltider, efter toalettbesök, efter utevistelse, då man nyst eller hostat och
då händerna är uppenbart smutsiga. Händerna torkas i pappershanddukar – inga gemensamma handdukar används.
➡ Desinfektionsmedel används som komplement till handtvätt.
➡ Man hostar eller nyser mot övre delen av tröjärmen – inte i händerna.
➡ Bastun används inte på lägerområdena i sommar.
• Trygga matsituationer
➡ Maten portioneras ut av kökspersonalen.
➡ Säkerhetsavstånd hålls även i matkön och vi undviker att prata så mycket just där.
➡ Lägerdeltagarna sitter med tillräckliga avstånd i matsalen och varje lägerdeltagare sitter vid
samtliga tillfällen på samma plats.
➡ Inget äts med händerna och inga kärl delas med andra.
• Systematisk städning
➡ Kontaktytor (dörrhandtag, armstöd, bord, lampbrytare och kranar) samt toaletter rengörs
två gånger per lägerdag.
➡ Om flera grupper vistas i samma utrymme, torkas dessa ytor då grupperna byts.
➡ Gemensamma redskap för exempelvis pyssel (saxar etc) rengörs alltid efter användning.
➡ Egna leksaker, spel och dylikt för allmänt bruk tas inte med till lägret.
• Logi med få personer i varje rum
➡ Deltagarantalet på Fridskär-läger är max 20 personer. Övernattning sker i regel med två
personer i varje rum. Det är även möjligt att ha med eget tält eller sova hemma.
Lägeravgiften är densamma oberoende av övernattningsalternativ.
➡ Deltagarantalet på Klippan-läger är max 30 personer. Övernattning sker i regel med fem
personer per stor stuga och två per liten stuga. Det är även möjligt att ha med eget tält eller
sova hemma. Lägeravgiften är densamma oberoende av övernattningsalternativ.
➡ Deltagarantalet på Vårdö-läger är max 15 personer. Övernattning sker i stora salen med
minst två meter mellan madrasserna. Det är även möjligt att sova hemma. Lägeravgiften är
den samma oberoende av övernattningsalternativ.
➡ Deltagarantalet på Björkebo-läger är max 18 personer. Övernattning sker i olika stora rum
med olika antal sängar. Platser lämnas tomma så att säkerhetsavstånd kan tryggas. Det är
även möjligt att sova hemma. Lägeravgiften är den samma oberoende av övernattningsalternativ.
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• Korrekt hantering av sjukdomsfall
➡ Man deltar i läger endast om man är frisk. Samma princip tillämpas på lägerpersonalen.
➡ Det finns ett separat utrymme där deltagaren, i händelse av att denna insjuknar under ett
läger, tillsammans med en vuxen väntar på sin vårdnadshavare. Deltagare som misstänks
ha covid-19 bör sedan per telefon kontakta hälsovårdscentralen på egen ort och följa de
anvisningar som ges.
➡ I övrigt hänvisas till dokumentet Pandemisituationen och lägerverksamheten i SLEF.

