Åtgärder med anledning av Corona-viruset
Det har varit en turbulent start på året med tanke på det nya viruset som sprids just nu. På grund av
detta har det varit svårt att veta om vi ska kunna hålla läger i sommar eller om vi blir tvungna att
ställa in. Efter övervägande har vi beslutat för att fortsätta med planerna för sommarens läger och ha
inställningen att de kommer att kunna genomföras även om det inte görs helt som vanligt.
Det finns några olika faktorer som har gjort att vi fattat detta beslut men de två som vi vägt som
viktigaste är;
- Vi anser det viktigt för barn att få komma ut i naturen och umgås med djur, särskilt nu då
många vanliga aktiviteter kanske är inställda.
- Eftersom våra läger mestadels innebär aktiviteter utomhus minskar smittspridningen
avsevärt.
Skulle det komma nya regler som gör det olagligt att ha läger (t.ex. allmän hemkarantän eller dylikt)
kommer vi att ställa in våra läger. I det fall att vi ställer in ett läger får den som bokat läger hos oss
alla pengar tillbaka.
Om ditt barn tillhör en riskgrupp bör denne inte gå på våra sommarläger, eftersom riskgrupper enligt
råd från Folkhälsomyndigheten bör undvika att vistas tillsammans med andra människor. Om så är
fallet, vänligen återkom då till oss med läkarintyg som stärker att ditt barn tillhör en riskgrupp så kan
ni avboka ert läger och återfå hela lägeravgiften.
Följande är en lista över åtgärder som vi har eller kommer att vidta i vårt arbete med att förhindra
smittspridning av Corona-viruset på våra läger sommaren 2020. Vid frågor går det bra att kontakta
oss på lager@ronningeby.se.
1. Sänkt gruppstorlek. Vi har sänkt maxantalet barn per grupp till 10, från tidigare 12. Därmed
sänker vi även maxantalet barn på våra läger till 30.
2. Utökad hygieninformation till ledare, hjälpledare och deltagare. Vi går igenom befintliga
samt nya hygienrutiner med ledare och hjälpledare innan första lägerstarten och påminner
om dessa på våra morgonmöten. Deltagande barn får stöd i att upprätthålla sina
hygienrutiner genom påminnelser från ledare.
3. Utökade möjligheter för handvätt och tillgång till handsprit. Vi har 5 toaletter på gården
samt handtvättsmöjligheter i stora och lilla ladugården. På alla dessa ställen kommer vi ställa
fram handspritsstationer. Därutöver kommer det göras iordning ytterligare en
handtvättsstation i logen samt handsprit i stall, sadelkammare, matsal och logen.
4. Lunch i skift. För att minska trängseln vid lunch och mellis kommer vi att äta lunch i skift. På
det vis är det maximalt ca 15 personer i lokalen samtidigt (plats för 45 sittande). Mellis äter vi
så långt som möjligt utomhus. Om vädret inte tillåter för mellis utomhus kommer vi, om
möjligt, äta den i logen (lokal för 100 sittande) eller i sista hand äta även mellis i skift.
5. Ytterligare traktorvagn. Vid behov sätter vi in ytterligare en traktor-/hästvagn vid hämtning
av barnen för att undvika att barnen tvingas sitta för nära varandra.
6. Ytterligare samlingsplats för väskor. Istället för 1 plats där alla grupper lägger sina väskor
kommer varje grupp ha var sin samlingsplats för att undvika trängsel.
7. Hinkar med hästborstar kommer ställas ut utomhus istället för att hämtas inne i
sadelkammaren.
8. Vi undviker att leka lekar med mycket kontakt.
9. Hygienrutiner avseende matlagning och städning av toaletter, matsal och övriga utrymmen
ses över samt upprätthålls som vanligt. Matlagning sker fortsatt med handskar. Vid mellis
äter vi enbart frukter som har skal.
Vid frågor går det bra att kontakta oss på lager@ronningeby.se.

