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Riktlinjer för hur SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf) beaktar
pandemisituationen (covid-19) och vilka förebyggande åtgärder som tas med tanke på
lägerverksamheten sommaren 2020. Dokumentet är antaget av SLEF:s ledningsgrupp den 18 maj
2020.

Dessa riktlinjer har gjorts upp med hjälp av anvisningar och direktiv från Kyrkostyrelsen och THL. Vi
har också konsulterat lokal hälsovård och beaktat specifika lägersituationer. Inför varje läger görs ett
säkerhetsdokument där det aktuella läget gällande pandemin beaktas. Vi följer kontinuerligt med
rådande omständigheter och upprätthåller kontakten till hälsovårdssektorn och myndigheter.
Dessa riktlinjer kan ändras beroende på rådande läge och eventuella nya direktiv. Det betyder också att
läger kan ställas in med kort varsel. Dessa riktlinjer samt lägergårdsspecifika riktlinjer finns publicerade
på SLEF:s webbplats, www.slef.fi, och skickas även till alla som anmält sig. Bekanta dig noggrant med
rådande riktlinjer och restriktioner redan innan du anmäler någon till ett läger och gå igenom dem med
ert barn före ni kommer till lägret. Då är alla beredda på vad som gäller och dessa frågor tar mindre
fokus från lägergemenskapen och lägerupplevelsen. Vi går igenom lägerspecifika förhållningsregler
med lägerdeltagarna när de anländer. Lägerledare och hjälpledare har instruerats och utbildats kring
hur man beaktar riktlinjerna.
Kontakta gärna SLEF:s ungdomssekreterare eller lägerledare ifall ni har frågor inför, under eller efter
lägret. Martin Sandberg (tfn 050 432 0106, e-post: martin.sandberg@slef.fi) är lägerledarnas närmaste
förman.
Vem kan delta?
• Om du är frisk och inte uppvisar något av följande symptom kan du delta i lägret:
hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- eller ledvärk.
Ifall den anmälda får symptom före lägret ska ni kontakta lägerledaren och stanna hemma.
• Personer i riskgrupper kan gärna konsultera hälsovården innan beslut om deltagande.
• Delta gärna i det läger som ordnas närmast din hemort.
• För att kunna ordna så trygga läger som möjligt kommer vi i år att ta emot ett begränsat antal
deltagare till respektive läger. Antalet bestäms utgående från lägergårdarnas egna säkerhetsdokument.
Se info om läger på www.slef.fi. Anmälda antas i anmälningsordning. Du kan också sätta dig på
väntelistan.
Transport till och från läger
• Den person som skjutsar lägerdeltagare till och från lägerområdet får röra sig utomhus men inte gå in
i någon av lägerbyggnaderna. På vissa lägerområden reserveras en skild toalett för dem som skjutsar.
• Handdesinfektionsmedel finns tillgängligt vid parkeringen. Både lägerdeltagare och vårdnadshavare
uppmanas att desinficera händerna vid såväl ankomst som avfärd.
• Var beredd på att registrering och betalning kan ta längre tid än vanligt. Köa med lämpligt
säkerhetsavstånd.
Hygien
• Vi håller god handhygien. Alla tvättar händerna då de kommer till lägret och då de åker hem.
Händerna tvättas noggrant före måltider, efter toalettbesök, efter utevistelse, då man nyst eller hostat
och då händerna är uppenbart smutsiga. Desinfektionsmedel används som komplement.
• Inget bastubadande kommer att vara möjligt i år.
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• Att simma går bra men också där håller vi distansen till varandra.
• Maten portioneras ut av kökspersonalen. Vi delar inga bestick med varandra.
Programmet
• För barnlägrens del strävar vi efter att hålla lägergruppen sluten från början till slut. Det betyder att vi
undviker att bjuda in personer som bara kommer ut till lägret för en kortare programpunkt.
• Under programpunkterna är lägerdeltagarna indelade i små grupper. Samma grupperingar bibehålls
också vid mat och övernattning.
• Vi strävar efter att, precis som i skolmiljö, hålla säkerhetsavstånd till varandra. Den som sänder sitt
barn på läger bör dock vara medveten om att det inte går att hålla barn distanserade från varandra i
alla lägen.
• Lekar med långvarig närkontakt undviks.
• I mån av möjlighet ordnas större delar av programmet utomhus. Packa med kläder enligt väder.
• Under fritiden umgås barnen i huvudsak ute eller i sina egna rum/stugor och vid behov i andra
anvisade utrymmen. Deltagarna ska alltså inte umgås i andras rum eller stugor.
• Lägeravslutningen hålls enbart för lägerdeltagarna. Vi ordnar inga gemensamma avslutningssamlingar för föräldrar och barn.
• Vi strävar efter att planera programmet så att coronarestriktionerna inte ska bli alltför märkbara och
påverka lägerupplevelsen. Lägren kommer nog, trots det, att skilja sig från hur de ”brukar vara”.
Lägergårdarna
• Lägergårdarna har gjort upp egna kompletterande riktlinjer som berör god hygien, trygga
matsituationer, systematisk städning, övernattning, deltagarantal, genomtänkt program samt hur
man hanterar sjukdomsfall korrekt.
Ifall någon visar symptom på covid-19 under lägret
• Om någon lägerdeltagare eller lägerledare misstänks ha covid-19 avbryts lägret direkt för den
personen. Lägerledarna kontaktar vårdnadshavare och konsulterar lokal hälsovård. Smittskyddsläkare tar ställning till eventuell provtagning eller karantän. De direktiv som ges följs. Efter
hemkomsten kontaktar vårdnadshavaren själv den lokala hälsovården för uppföljande direktiv.
Troligtvis handlar det om att stanna i karantän tills provsvaret är klart, vilket tar två till fyra dagar.
• Om två eller flera lägerdeltagare misstänks ha covid-19 tar lägerpersonalen kontakt med hälsovården
och agerar sedan i enlighet med de direktiv som ges.
• Skulle någon lägerdeltagares covid-19-prov vara positivt kommer troligtvis samtliga lägerdeltagare,
ledare och lägergårdens personal samt andra som varit i kontakt med personen att testas och
uppmanas stanna i karantän.
• Ifall ett barn konstateras ha covid-19 efter ett läger bör föräldrarna kontakta lägrets
säkerhetsansvariga ledare eller lägerledarnas närmaste förman ungdomssekreterare Martin Sandberg
– se kontaktuppgifter på första sidan av detta dokument.
• Ifall ditt barn uppvisar symptom ska ni handla enligt riktlinjerna ovan.
Kontakten till vårdnadshavaren
• Vi vill vara öppna och tydliga i kontakten med vårdnadshavarna. Vi vill att tröskeln ska vara låg i
båda riktningarna och tar hellre kontakt en gång för mycket än en gång för lite.
• Genom att anmäla ert barn till läger godkänner ni att vi vid behov får förmedla era kontakt-uppgifter
till hälsovården, samt att ni tagit del av och följer de direkt som presenterats i detta dokument.

