1. Næstved Trop & Flok
Det er glædeligt, at vi igen kan komme til spejder. Og for at forsat kan komme til spejdermøder, er det
vigtig, at vi fortsat passer på hinanden. Det kan vi gøre ved at overholde nedenstående regler:
Jeg må desværre ikke komme til spejder hvis:
• Jeg har tør hoste
• Jeg har feber
• Jeg har vejrtrækningsproblemer
• Jeg har været syg. Der skal går 48 timer uden symptomer før jeg må komme
• Jeg er i risikogruppe, hvis jeg får Covid-19
Det forventes at forældrene har taget stilling til ovenstående forud for hvert spejdermøde.
Hvad skal jeg gøre inden jeg kommer til spejder:
• Jeg skal have klaret toiletbesøg, da vi skal begrænse brugen af toiletter i spejderhytten til et
absolut minimum.
• Jeg skal have drikkedunk med tydeligt navn på med.
Når jeg er til spejder:
• Aflevering og afhentning af spejdere foregår på parkeringspladsen.
• Jeg skal overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer:
▪ Hold afstand - minimum 1 meter til både spejderkammerater og ledere (når vi synger, skal
der være 2 meters afstand)
▪ Undgå fysisk kontakt
▪ Host og nys i ærmet
• Under hele mødet er jeg kun sammen med min bande, mit kobbel eller min patrulje.
Dette glæder også i pauserne
• Hvis der bruges redskaber, vil lederne minimere fælles kontaktpunkter fx skal et kobbel med 5
spejdere flække brænde, så er der 5 økser til rådighed, som rengøres efterfølgende
• Hytten har håndsprit
• Skal jeg på toilettet eller vaske hænder
▪ Går jeg til hyttens hoveddør.
▪ Ved evt. kø er køen uden for hytten, og med god afstand
▪ Det er toilettet i underetagen som benyttes.
▪ Ledere sikrer at toilet/kontaktfladerne aftørres mellem hvert møde
Vi vil som udgangspunkt, være ude så længe som lyset og vejret tillader det.
På forhånd tak
Ledere og gruppestyrelse

