
Regler for genoptagelsen af spejderaktiviteter
i Bolund Gruppe (vedtaget lørdag d. 27/2 2021)

I anledning af at regeringen har annonceret, at udendørs foreningsaktiviteter
kan genoptages fra mandag d. 1. marts, og der fredag d. 26/2 er kommet ret-
ningslinjer fra Kulturministeriet, genoptager vi vores mødeaktivitet i det om-
fang, myndighederne (regeringen, sundhedsmyndighederne og Roskilde Kom-
mune) lægger op til. Det vil sige, at vi udelukkende har udendørs møder (altså
under åben himmel; køkken og kanoskur er indendørs) dog med mulighed for,
at medlemmerne kan benytte hytternes toiletter.

Øvrige regler (fed skrift angiver myndighedskrav):

• Vi holder 2 meters afstand

• Undtagelse: Hvis aktiviteten kun kan gennemføres uden afstand, er
vi særligt opmærksomme på hygiejne (håndsprit; hvis hænderne er
snavsede: håndvask), host/nys i ærmet osv.

• Hver enhed holder møde for sig, dvs.

– vi færdes i fysisk adskilte områder eller uden overlap i tid: Bævere
og ulve adskilles fysisk, troppen flytter midlertidigt sine møder til om
tirsdagen

– vi bruger egne ledere med undtagelse af egentlige nødstilfælde (der
kræver førstehjælp el.lign.)

– fordeling af ”fælles” faciliteter som bålplads, pladsen mellem hyt-
terne, m.v. aftales ugen før brugen

– brug af forældre som hjælpeledere begrænses til nogle få

• Vi anbefaler, at alle voksne, der deltager i møderne, testes mindst én
gang om ugen

• Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for møder og for isolation
ved covid-19 skal være synlige ved opslag ved hytterne

• Håndsprit skal være tilgængeligt, bl.a. fast ved indgang til hver
hytte og kanoskuret. Flydende håndsæbe skal være tilgængelig på
toilettet, hvor der bruges engangshåndklæder (papirservietter).

• Toiletbesøg foregår alene - ved behov for hjælp benyttes mundbind, og
tiden uden 2 m afstand holdes på et minimum

• Materialebehov planlægges mindst dagen før mødet, og materialer/materiel
lægges samtidig klar i eget lokale (bæver/ulve/trop), så vi ikke henter
materialer i samme rum inden for mødetidsrummet
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• Bævere/ulve opfordres til at tage egne drikkedunke med, så vi ikke skal
bruge spejderhytternes kopper

• Der skal være en ansvarlig for rengøring af kontaktpunkter (afbry-
dere, vandhaner og håndtag) og toiletter, som sørger for, at det bliver
gjort. Vi laver et vendbart grønt/rødt skilt til hver toiletdør, som man
skal vende, når man går på toilettet. Enhedslederne sørger for, at et
toilet med rødt skilt bliver rengjort grundigt, før det må bruges igen

• Efter hvert møde tømmes skraldespand i køkken og på toiletterne

• Frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19
anbefales ikke at deltage fysisk indtil videre. Det betyder, at An-
negrethe selvfølgelig ikke deltager. Ole kan tidligst deltage om ca. 3 uger

• Det oplyses på hjemmesiden og ved indgangen, at personer i øget risiko
bør udvise stor forsigtighed ved besøg

• Enhver, der udviser covid-19-symptomer sendes hjem, dvs. forældre
skal kunne kontaktes hurtigt; vi skal aftale, hvordan og hvor vedkom-
mende skal vente på evt. afhentning. Ved lokale smitteudbrud på skole
el. lign. lukker spejderaktiviteterne også.

Vi skal være særligt opmærksomme på ikke at færdes i overlappende områder
ved mandagsmøderne og at have alt grej og materialer fundet frem i forvejen.
Resten var vi vist i gang med allerede inden jul.
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