Covid-19: Riskanalys för scoutkårer vid hajker och läger
Uppdaterad: 2021-02-05
Först och främst hänvisar Scouterna till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det
innebär att en god handhygien ska hållas och att den som är sjuk eller har symptom på
luftvägsinfektion ska stanna hemma.
Föreskrifter och allmänna råd finns här: Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra
smitta av covid-19.
Det är möjligt att bedriva idrotts,- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och
senare. Givet detta så finns det, med rätt förutsättningar, möjlighet att anordna hajk och läger.
Scouterna rekommenderar att hajker och läger sker med barn och ledare från den lokala scoutkåren
och att kåren inte ordnar arrangemang med andra kårer från andra orter.
Vid större aktiviteter såsom övernattningar, hajk och läger rekommenderar Scouterna att alla kårer
går igenom Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring evenemang och sammankomster:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
CHECKLISTAN
Utöver dessa rekommendationer ber vi kårerna även göra en egen bedömning utifrån situation och
regionens sjukdomsläge. Frågor som är bra att ställa sig är:
•

•
•
•
•

•
•

Är detta avdelningar som träffas varje vecka och/eller går i skola med varandra? Är det
personer som vanligtvis inte träffas bör ni fundera över om det är lämpligt att ha en aktivitet
tillsammans just nu.
Reser ni till aktiviteten och i så fall hur? Tänkt på att det här också ska riskbedömas. Just nu
uppmanas vi att undvika icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken.
Tänk på vilka som är inbjudna till aktiviteten? Är det någon som befinner sig i en riskgrupp?
Fundera på vilken kapacitet ni har om någon av deltagarna skulle bli sjuk under
lägret/hajken. Hur sker isolering och hemtransport, samt tillgång till vård ut?
Hur ser handtvättningsmöjligheterna ut? Hur är tillgången på rinnande vatten och tvål? Om
arrangemanget är på en plats där det inte finns rinnande vatten, eller vattendrag tänk då på
att de ökande kraven på handtvätt innebär ökad vattenförbrukning. Det kan exempelvis
innebära att mängden vatten på en vandring ökar markant.
Hur ser matlagningen ut? Hur många ska laga mat tillsammans? Hur kan extra god hygien
hållas under matlagning och mathantering?
Hur ser möjligheten till städning ut där ni befinner er? Exempelvis regelbunden städning av
toaletter.
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•
•

Vilka aktiviteter har ni? Aktiviteter och lekar med nära kroppskontakt kanske ni kan göra
någon annan gång.
Vilken lokal är tänkt för aktiviteten? Utomhus rekommenderas framför inomhus.

ALTERNATIVA TIPS
•
•
•
•

Gör en kortare aktivitet på en av dagarna istället för att ha en hajk/övernattning/läger
Låt äventyrarscouterna genomföra en patrullhajk – en hajk för bara den egna patrullen. Mer
tips på innehåll hittar du i aktivitetsbanken, sök på åldersgrupp och hajk.
Låt scouterna vara med och bestämma vad och hur ni kan göra scouting istället för hajk den
här gången.
Ge scouterna ”hemuppgifter” som de kan göra själva, med syskon eller vuxna i hemmet.

På www.scoutservice.se hittar du mer information om hur Covid-19 och scoutverksamheten.
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