Hur vi beaktar covid-19 i Munksnäs Flickscouter
Vi hoppas innerligt att inom scouterna under hösten ha möjlighet att träffas och dra ut på äventyr
tillsammans, men pandemiläget kräver en del specialarrangemang. Finlands Svenska Scouter ger
anvisningar utgående från THL:s rekommendationer, som vi såklart följer inom vår kår.
Hur vi beaktar coronaviruset i veckoverksamheten
Vi gör vårt yttersta i att försöka upprätthålla en trygg verksamhet. De yngre åldersgrupperna kommer
således att ha sin verksamhet i regel utomhus. Ifall verksamhet hålls inomhus senare på hösten är vi måna
om handhygienen och trygga avstånd till varandra. Före varje scoutmöte rengör alla sina händer, kåren
har handdesinfektionsmedel till hands.
Våra ledare har alltid med sig desinfektionsmedel, näsdukar och skräppåsar för hela gruppen. Vi påminner
om hur man nyser och hostar rätt, och anpassar vår verksamhet så vi kan hålla avstånd och inte använda
samma prylar. Vi antecknar vem som är på plats vid olika möten, och vid en eventuell smittorisk följer vi
myndigheternas direktiv om hur vi ska informera om eventuella misstankar.
Instruktioner för scouter och vårdnadshavare:
-

Kom inte till scouterna ifall du är sjuk eller har symptom som kan förknippas med corona.
Kom inte till scouterna ifall du är i karantän (t.ex. p.g.a. resa eller möjlig smitta).
Kom inte heller till scouterna om du har en familjemedlem som är sjuk eller i karantän.

-

Undvik i mån av möjlighet kollektivtrafik - gå eller cykla till mötet om möjligt. Om det är för långt
att gå kan samåkning till mötet fungera bra, gärna med personer som man annars också umgås
med. Om ni behöver åka kollektivt; använd ansiktsmask.
Räkna med att möten hålls utomhus - ha alltid på dig kläder enligt väder, och en vattenflaska och
sittunderlag kan vara bra att ha med.
Se som vårdnadshavare till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i medlemsregistret, så att
du nås av vår info och vi kan kontakta dig vid behov.

-

Är du orolig över hur pandemin påverkar höstens scoutmöten?
Många känner oro och osäkerhet i det nuvarande läget, men vi vill att alla medlemmar ska kunna känna
sig trygga i vår verksamhet. Om du är orolig eller har frågor om vår verksamhet, eller inte vill eller vågar
delta i verksamheten nu på hösten, hör gärna av dig till kårens trygghetsperson Sabina eller kårchef Helena
(kontaktuppgifter har skickats ut till medlemmar). Vi funderar gärna tillsammans ut lösningar som känns
bra för alla.

