Kære alle seje spejdere som skal med på SØ21
Her følger oplysninger om Covid-19 situationen til deltagerne på
SØ21 og til jeres forældre
Vi er meget glade for, at retningslinjerne fra myndighederne tillader
spejderaktiviteter både ude og inde. Det betyder, at vi kan afholde
SØ21, dog under særlige forhold.
Forsamlingsforbuddet på sommerlejre med overnatning er sat til 500
personer. Det betyder, at vi kan gennemføre lejren.
Spejderne inddeles i faste grupper af deres ledere. I disse grupper skal
man spise, sove og lave aktiviteter sammen. Der er ingen øvre grænse
for hvor stor en gruppe må være, men inddeling skal være på en måde,
hvor der kan foregå effektiv smitteopsporing, hvis en spejder skulle blive konstateret smittet.
Når spejderne er inddelt i faste grupper, kan anbefalingerne om 1 meters afstand fraviges, men det anbefales,
at der holdes mindst 1 meters afstand til deltagerne fra andre grupper. Fravigelsen fra afstandsanbefalinger
gælder også ved overnatning.
Da afstands-anbefalingen kan fraviges i de inddelte grupper, anses alle personer i samme gruppe som nære
kontakter, hvis der er en smittet person i en gruppe. Herudover anses personer uden for gruppen, som har
været i nær kontakt med den smittede person også som nære kontakter.
Der er ikke noget krav om test fra myndighedernes side for at kunne deltage på SØ21, men vi vil opfordre
alle til at blive testet før og efter lejren.
For at imødekomme myndighedernes retningslinjer og begrænse eventuel smittespredning bedst muligt har
vi organiseret SØ21 som en gruppelejr, vi har lejet ekstra toiletvogne og badefaciliteter, sørget for masser af
håndsprit og bredere stier mellem lejrpladserne.
Vi glæder os til at se jer alle og husk…
●

I skal blive hjemme, hvis I har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed.

●

I skal blive hjemme, hvis I bor i et sogn, hvor myndighederne har lukket fritids-/spejderaktiviteterne
ned, som en del af rammeaftalen om lokal, automatik nedlukning til håndtering af smitteudbrud.

●

Vask hænder tit, eller brug håndsprit.

●

Host eller nys i ærmet.

●

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

●

Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Mange glade søspejderhilsner fra jeres lejrchefer, Rikke og Kristoffer

