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Riskbedömning sommarläger på Vässarö 

Upprättad 2020-06-24 av lägergruppen 

Folkhälsomyndigheten skriver följande om lägerverksamhet sommaren 2020: 
 

”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt 

kan fortsätta med sina normala aktiviteter. 

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan 

genomföras. Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 

sprids.” 

Smittorisk: 

Målgruppen är scouter 10-18 år som inte utgör en riskgrupp. Huvuddelen av deltagarna på lägret är 

yngre eller medelålders utan underliggande riskfaktorer. Den totala smittorisken bedöms därför som 

låg och risken för belastning på regionens sjukvård betraktas som mycket låg. 

Vid sjukdom: 

Det kommer att finnas möjligheter för att isolera sjuka deltagare i eget tält till dess att personen kan 

åka hem från lägret. Vi kommer att ha med skyddsutrustning så som handskar, handsprit och 

munskydd med oss. 

Om någon lägerdeltagare uppvisar sjukdomssymtom kommer personen att isoleras på ön till dess att 

hen kan åka hem. Varje familj uppmanas att ha en plan för att så snabbt som möjligt kunna hämta 

hem en sjuk deltagare – detta gäller både barn och vuxna lägerdeltagare. 

Transporter: 

Resor tillåts nu av FHM inom landet. Vi åker med hyrbuss direkt till och från lägret med ett stopp på 

rastplats, utomhus.  

 

På bussen kommer det att vara fasta, numrerade platser.  Familjemedlemmar och syskon placeras i 

första hand tillsammans. Därefter placeras de scouter som kommer att sova tillsammans i tält 

bredvid varandra. De olika avdelningarna hålls ihop med ”luft” till övriga där det är möjligt. De äldsta 

ledarna placeras på eget dubbelsäte.  

Antalet deltagare:  

Vi begränsar lägergruppen till under 50 deltagare och minimerar kontakten med personer utanför 

vår egen lägergrupp. (I dagsläget är vi 49 anmälda till lägret). 

Plats:  

Arrangemanget genomförs utomhus på Vässarö där vi håller god distans både inom gruppen och 

gentemot andra personer på ön.   
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Övernattning:  

Övernattning sker i tält eller vindskydd. Antalet barn i varje tält begränsas till 2 - 3 beroende på 

tältstorlek. (I varje tält sover alltså hälften så många personer som tältet är avsett för.). Packningar 

placeras mellan sovplatserna för att skapa distans. Många ledare sover i eget tält. 

Hygien och vatten: 

På lägerplatsen finns en toalettbyggnad med toalett och med rinnande vatten på flera tappkranar.  

Möjligheter till varmvatten finns också. Det kommer att inrättas platser för handtvätt i anslutning till 

matlagning.  

Programaktiviteter: 

Är uppdelade i olika grupper / på olika tider och det finns inga aktiviteter tillsammans med andra 

lägerdeltagare på ön.   

Stora samlingar med andra kårer: 

Det kommer att inte finnas några större samlingar där gruppstorleken blir fler än 50 personer.  

För att minimera kön till markan kommer den att finnas ”slottider” för olika grupper/ kårer.   

 

 


