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Se også informasjon #1 sendt ut til gruppene 9. juni 2021.

Husk:
-Helsekort fra deltakerne i lukket konvolutt med navn utenpå

Hver patrulje må ha med en tom 1 liters hermetikkboks til en av
øktaktivitetene.

Hvis speidere har med mobiltelefon på leiren så ønsker leirsjef at denne oppbevares av leder og
kan gis ut på forespørsel maksimum 20 minutter på kveldstid, men helst ikke i det hele tatt.
På haik kan en i patruljen ha med mobiltelefon til nødsbruk.

Det vil ikke være egen førstehjelpsstasjon eller lege på leiren. Patruljene og gruppene forventes
å ordne førstehjelp selv. Ved behov for lege så tas det kontakt med legevakt og lege i Folldal
(telefonnummer vil bli opplyst på leiren).

Det vil være en enkel kiosk på leiren, denne vil ha et begrenset utvalg. Betalingsmiddel vil være
kontanter, og priser tilpasset 10 og 20 kr mynter.

Første måltid på leiren er lunsj lørdag 07.08.2021.
Siste måltid på leiren er frokost lørdag 14.08.2021.

Aktuelle smitteverntiltak (trinn 3 i nasjonal gjenåpningsplan):
-det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer
-Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand,
både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten
- For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har voksne
unntak fra krav om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å utøve aktiviteten

Ingen med symptomer på covid-19 kan møte på leiren. Og vi oppfordrer alle deltakere til færrest
mulig nærkontakter i uka før leirstart.

Hjemmeleder må være forberedt på å iverksette henting av speidere som får covid-19 symptomer i
løpet av leiren.

Helsekort og retningslinjer for disse finner dere her:
https://www.hedmarkkrets.no/sommerleir/agenda-2021/pamelding/

Denne informasjonen ligger ute på:
https://www.hedmarkkrets.no/sommerleir/agenda-2021/informasjon-agenda-2021/
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