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UPPDATERADE REKOMMENDATIONER FÖR 
SMITTSKYDDSÅTGÄRDER PGA CORONA-PANDEMIN 

 

21-05-20 kom nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och 
Scouterna 

21-06-03 kom råd för läger mm: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper 

 

Lägerverksamhet och hajker kan anordnas efter riskbedömning och planering för att 
minska riskerna för smittspridning. Älvsjö scoutkår följer Folkhälsomyndighetens 
förebyggande åtgärder och håller koll på om det förekommer avvikande regionala 
och lokala bestämmelser. (Till exempel har varje regions smittskyddsläkare 
långtgående befogenheter i den egna regionen.) 
 

 Förberedelser inför resa: Det är föräldrarnas ansvar att under två veckor före 
lägerresan (inkubationstiden med marginal för viruset) kolla att barnet är helt 
symptomfritt, dvs feberfri (tempen måste tas) och inte har några 
förkylningssymptom (hosta, nysningar, snuva). Barnet får inte ha någon 
sjukdomskänsla. 

Det är ledarnas ansvar att innan avfärd till läger fråga alla scouter och 
närvarande förälder om sjukdomssymptom förelegat senaste två veckorna (se 
bifogad checklista) och att kontrollera örontempen på alla som ska delta (vi 
har två Braun Thermo Scan, professionell modell, inköpta till kåren). 
Örontemp över 37,7°C medför att smittorisken är överhängande och 
deltagande på lägret ej är tillåtet. 

 Transport: På bussar, båtar och tåg sitter man avdelningsvis, gärna patrullvis, 
helst glest i små grupper. Vi undviker att blanda grupper, både under resa och 
vistelse. 
 

 Boende: Ledarna planerar för mindre och smittsäkra läger eller för mindre och 
åtskilda tältbyar, utspridda på ängarna/markytorna i fjällen. Endast två scouter i 
varje tältdel i våra Primus 8-mannatält. 

 

 Hygien: Goda möjligheter till handtvätt. Handsprit placeras ut på lämpliga 
ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten. Det är viktigt att inte dela 
utrustning, mat eller vatten med varandra. Matlagning, servering och diskning 
patrullvis på ett smittsäkert sätt.  
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 Kontakter under aktiviteter: Vi är så mycket som möjligt utomhus och 

undviker större ansamlingar och närkontakter inomhus, såsom 
samarbetsövningar och disco. Ledare ska inte ha hand om olika barngrupper, 
utan bara den egna avdelningen. 

 

 Största uppmärksamhet på covid-symptom. Vi ska ha möjlighet till isolering 
i eget tält tills förälder kommer och hämtar från läger för säker hemtransport. 
Det är därför extra viktigt att förälder är tillgänglig per telefon under hela 
lägervistelsen och snabbt kan komma till lägret och hämta sitt barn i händelse 
av akut insjuknande. Denna förutsättning framhölls tydligt av 
Folkhälsomyndigheten redan vid pressträffen 20-05-18. 
 

 
Denna skrivelse om smittskyddsåtgärder skickas till alla ledare och även till alla 
föräldrar, som uppmanas att inför läger prata med sina barn om åtgärderna. 
 

Älvsjö den 16 juni 2021 

Kårstyrelsen genom Holger Arthur 

 


