Anpassningar till följd av Covid-19 på Mälarscouternas
sommarläger 2020
Bakgrund
För att minimera risken för smittspridning på Mälarscouternas sommarläger “Det spårar
2020” har lägerledningen i samråd med säkerhets- och sjukvårdsansvarige gjort
anpassningar och förändringar i såväl lägrets rutiner som lägrets upplägg. Till grund ligger
folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens restriktioner. Läs vad
folkhälsomyndigheten skrivit om lägerverksamhet här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
fragor-och-svar/?exp=73344#_73344
Vi har talat med folkhälsomyndigheten, polisen och scouterna nationellt och ingen har
motsatt sig vårt upplägg.
Lägerupplägg
Sedan 27:e mars är folksamlingar med fler än 50 personer förbjudna. Därför väljer vi att dela
upp lägret i mindre grupper samt förkorta lägervistelser för de flesta scouterna. Väl på plats
kommer lägret bestå av flera mindre läger långt ifrån varandra vilka inte blandas.
Spårarna
Utresa onsdag 29:e juli och hemresa lördag 1:a augusti. Priset sänks till 1400 kronor och
mellanskillnaden återbetalas. Mer information om återbetalningen finns i lägerbrev 2.
Upptäckarna
Utresa söndag 26:e juli och hemresa onsdag 29:e juli. Priset sänks till 1400 kronor och
mellanskillnaden återbetalas. Mer information om återbetalningen finns i lägerbrev 2.
Äventyrarna
Utresa söndag 26:e juli och hemresa lördag 1:a augusti.
Utmanarna
Utresa söndag 26:e juli och hemresa lördag 1:a augusti.

Utresa
För att undvika smittspridning kommer vi inte åka gemensam buss. Läs mer om hur vi gör i
lägerbrev 2.
Hygien och bibehållande av 50 gränsen
På lägret delar vi upp oss i fyra städer. Vi väljer att placera alla städer på samma äng för att
underlätta logistiken och lättare kunna koordinera våra resurser. En stad för utmanare och
funktionärer. En stad för äventyrare och två städer för upptäckare respektive spårare. Med
andra ord bildas 6 städer men på lägerplatsen finns maximalt 4 stycken samtidigt, eftersom
spårarna kommer när upptäckarna åker hem. Varje stad har sina egna dass och handfat

vilka man kan tvätta händer ordentligt vid samt långa avstånd till närmaste stad, dassen
kommer att städas minst 2 gånger per dag. Lägerängen på Gålö är väldigt stor och utspridd
med naturliga hinder vilket gör det lätt att hålla städerna ifrån varandra. Ledare är
utplacerade tillsammans med sin avdelning i samma stad där scouterna bor, fast i separata
tält. På lägerplatsen finns det tydligt markerat var och när man får vara på alla platser,
exempelvis kommer tillgången till aktivitetsområden och badplatser att schemaläggas. De
finns många badplatser så alla kommer kunna bada om vädret tillåter.
Alla gemensamma aktiviteter är strukna ur programmet och scouterna kommer att vara med
de i sina egna städer. Väl i städerna kan naturligtvis gemensamma lägerbål och aktiviteter
genomföras men då med större försiktighet och mer genomtänkta aktiviteter än vanligt.
Vid möte mellan städerna ska minst två meter hållas hela tiden, detta ska ske i så liten
utsträckning som möjligt och bara för ledare. Detta kan förekomma vid vissa aktiviteter och
då kommer ledaren från den andra staden ha tydliga markeringar eller kläder som gör det
tydligt att förstå.

Mat
Äventyrarna kommer att tilldelas mat och tillsammans laga den över öppen eld, precis som
vanligt.
Övriga städers mat kommer att lagas av utmanare och funktionärer under mycket hygieniska
former. Maten kommer sedan att levereras till respektive lägerplats och ätas där. Väl i
staden serveras scouterna maten av ledarna. Varje stad har även sitt eget diskställ och
innan varje måltid behöver scouterna sprita sina händer.
Sovplatser
På lägret kommer vi att sprida ut oss dubbelt så mycket som vanligt. Om vi i vanliga fall
sover 8 personer i ett tält, sover vi enbart 4 personer i tältet i år. För att följa
folkhälsomyndighetens krav på ökad distans mellan sovplatserna kommer man som scout
vara tvungen att placera en ryggsäck mellan sig själv och den som sover bredvid. Även
ledarna kommer att sova med denna distansering.
Sjukvårdsansvarig
I varje stad kommer vi ha en sjukvårdsansvarig som kan hjälpa till med fästingar, huvudvärk
och enklare vård. På lägerplatsen har vi även en huvudansvarig, med sjukvårdsutbildning,
som kan hjälpa till vid svårare problem och vägleda de lokala sjukvårdsansvariga.
Kiosken
På lägerplatsen kommer vi ha en rullande kiosk som har öppet vissa tider i varje stad.
Scouterna får precis som vanligt ha med sig 20 kronor per person och dag.

Vid sjukdomssymtom

Om man har minsta sjukdomssymton såsom snuva, hosta eller feber får man inte delta på
mälarscouternas läger 2020. Får man minsta symtom kommer man att omedelbart skickas
hem. Detta ställer krav på deltagarnas föräldrar som måste ha möjlighet att hämta scouten
när som helst under lägervistelsen.

