
Handlingsplan Bjärkaläger och Covid-19 

 

Eftersom barn födda 2002 och yngre är undantagna från reglerna om distansering vid t ex matcher 

och träning och Fhm under våren har uppmanat föreningar att inte ställa in aktiviteter för barn under 

sommaren så väljer Elimförsamlingen att anordna läger som vi brukar, men med anpassningar för att 

minska smittspridning så mycket som möjligt. 

 

Följande gäller för Lilla Bjärka 20 och Stora Bjärka 20: 

Totalt maxantal på 50 deltagare, ledare och kökspersonal gör att vi delar upp lägret i två. Endast 

deltagare och ledare från region Östergötland får delta.  

Information till föräldrar och deltagare om att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Vi 

återbetalar (delar av) avgiften om man vill det. Detta gäller även ledare och kökspersonal. 

Om någon insjuknar på lägret kommer personen att isoleras och ombes att åka hem. Anhöriga 

kontaktas omedelbart. Information går ut till föräldrarna om vikten att lämna telefonnummer och 

vara nåbara under lägerdagarna. Detta gäller även ledare och kökspersonal. 

Det finns god tillgång till toaletter och duschar på gården. Vi uppmanar deltagare och ledare att 

tvätta händerna innan och efter mat, samt innan samlingar och aktiviteter. Ledarna upprättar goda 

rutiner för detta. 

I köket ska finnas god tillgång till handtvätt och handsprit. Inga deltagare och ledare får vara i köket.  

Om vi äter utomhus ska det finnas tillgång till handsprit. 

I matsalen tar vi bort stolar för att det ska bli mer avstånd vid borden och ledare ser till att det inte 

blir trängsel i matkön. 

I lägerkiosken säljs endast förpackat godis och vi kommer inte ta emot kontanter. För barn som inte 

själva har swish finns det möjlighet för anhöriga att swisha eller betala in på konto vid incheckningen. 

På logementet väljer vi de rum som har egna toaletter i första hand och sprider ut barnen i rummen, 

2-3 per rum. Ledare sover helst själva. Inget ”häng” på rummen, utan vi umgås i de gemensamma 

lokalerna och helst utomhus. 

Aktiviteter sker så långt det är möjligt utomhus och anpassas så att närkontakt tas bort så mycket 

som är möjligt. Gemensamma samlingar sker i tältet där det finns gott om plats att hålla avstånd till 

varandra. Vi ser dock inte att ett läger är möjligt att genomföra utan någon som helst fysisk kontakt 

och inte heller att det är nödvändigt utifrån undantaget för barn.  

Vid hämtning och lämning uppmanas föräldrar att hålla distans och man lämnar barnen utomhus. 

Föräldrarna får inte stanna kvar eller hälsa på barnen på grund av 50 gränsen. Inga övriga besökare 

på lägret är tillåtna.  

Vid städningen efter lägret uppmanas anhöriga att praktisera fysisk distansering. 

 

Ledare och kökspersonal på lägret har ansvar för att reglerna följs och ska själva föregå med gott 

exempel.  


