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For at kunne deltage i sommertræffet skal du kunne fremvise enten en negativ Coronatest /
eller et vaccinationspas / eller et bevis på, at du har været smittet før. 

Ingen kram, kys eller håndtryk
Host eller nys i albuen eller et lommetørklæde
Sørg for god håndhygiejne (brug håndsprit og vask hænder ofte) 
Der uddeles mundbind, hvis der er behov for dette
Alle aktiviteter foregår udendørs

På vores sommertræf følger vi sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for COVID-19, og vi følger
den nuværende situation og ændringer nøje.

Følgende forbehold vil som minimum blive taget:

Før sommertræffets start
Hvis du føler dig sløj, udviser symptomer på en mulig COVID-19 infektion eller for nyligt har haft
kontakt til personer eller familiemedlemmer med påvist COVID-19, skal du ikke deltage i
sommertræffet. Meld afbud til Trine fra Unge i Beredskabet på tlf. nr. 61 26 00 67.

Hvis du bor i et sogn, der lokalt er nedlukket når sommertræffet afholdes, må du ikke deltage. Hold
øje med dit sogn. 

Sommertræffet kan ikke afholdes som planlagt, hvis sognet hvor Sommertræffet afholdes, lukker
ned. Vi holder øje med udviklingen og sender information ud i så god tid som muligt, hvis det bliver
relevant. 

Generelt

Testen må max være 72 timer gammel. Både PCR-test og kviktest godtages. Før I kører fra jeres
hjemby skal coronapasset fremvises til den ansvarshavende instruktør, og når du ankommer til
uddannelsen, skal coronapasset fremvises igen før adgang til området.
OBS! Hvis du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan du ikke deltage i uddannelsen
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Ansigt-til-ansigt kontakt begrænses så meget som muligt
Der bruges servietter til at tørre hænder på badeværelserne (ingen delehåndklæder).
Der kan være aktiviteter eller situationer, hvor afstandskravet ikke kan efterleves, fx ved leg,
trøst af unge eller omsorg. I disse situationer er vi ekstra opmærksomme på de generelle
anbefalinger omkring hygiejne og brug af mundbind
Alle holder min. 1 meters afstand, hvor det er muligt

Toiletter rengøres mindst to gange dagligt ved kontaktpunkter som fx vandhaner,
toiletknapper, toiletsæde, bordoverflader, dørhåndtag, lyskontakter ol. 
Toiletfaciliteter opdeles, så hvert korps har sit eget /sine egne

Vi anbefaler, at I sover hoved-fod-hoved med 1 meters afstand fra næsetip til fod. På den
måde holdes 2 meters afstand fra næsetip til næsetip samtidig med, at der kan være flere
personer i teltet. 

Der er ingen selvbetjening af mad. Mad og snack serveres enten portionsanrettet eller af de
ansvarlige for måltidet
Alle benytter deres eget genanvendelige service (uddeles ved ankomst til træffet)
Alle skal vaske/eller spritte hænder før og efter spisning

Rengøring

Overnatning

Mad
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