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Hawerthi-1.Rødovre

Kære spejdere & forældre

Den 21. april har Det Danske Spejderkorps meldt ud at:
”Nu er det muligt at mødes i mindre grupper til spejder”
Det er Dansk Ungdoms Fællesråd og sundhedsmyndighederne som har præciseret reglerne for
forsamlinger således, at det nu er muligt at mødes i små grupper på 10 spejdere eller derunder
udendørs og med skærpede hensyn til hygiejne og afstand.

Vi har som spejdergruppe nu valgt at starte stille op gradvist.
Det vil sige at ikke alle grene kommer til at starte op lige med det samme og opstarten vil ikke være
som vi plejer.
Vi vil stadig skulle overholde nedenstående regler:

At man ikke må samles flere end 10 personer
At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for
at vaske hænder med vand og sæbe
At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed –
og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen
Hvis der i forbindelse spejdermøder benyttes udstyr (fx dolk, knobbånd eller andet), anbefales
det, at der så vidt muligt benyttes personligt udstyr. Hvis dette ikke er muligt, skal der være
særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter
brugen af udstyret
Det forudsættes, at spejderhytter stadig ikke er tilgængelige. Såfremt toiletfaciliteter holdes
åbent, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask, borde, dørhåndtag mv.
Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på det sted der benyttes.

Det betyder følgende opstart:
Torsdag 30. april: Trop (patruljerne mødes adskilt – tropsledelsen melder ud hvordan)
Tirsdag 5. maj: Junior (de 2 juniorpatruljer vil være adskilt på grunden ved 122)
Tirsdag 19. maj: Mini (minier vil være mere delt op i deres patruljer)
Tirsdag 19. maj: Mikro (de vil være ude i mindre grupper)

Ingen af møderne kommer til at foregå indendørs og i starten vil toiletterne være begrænset åbne (de
vil blive gjort rent efter hvert møde).
Vi vil have vand/sæbe/papir og håndsprit til rådighed til møderne.

Vi ved også godt at der er forskellige holdninger til hvor hurtigt man starter op igen og det respekterer
vi fuldt ud. 
Det er jer som forældre der bestemmer hvornår I synes at det er forsvarligt at jeres barn starter til
spejder igen.

Vi skal dog gøre opmærksom på at hvis regeringen melder ændringer ud, så vil vi omgående rette
ind efter disse. 

http://www.dds2610.dk/


Lige nu går mange og venter på datoen 10. maj og vi vil som spejdergruppe også følge hvad der
bliver besluttet deromkring.

Vi satser stadig også på at afholde gruppetur i Kristi Himmelfartsferien 21-24 maj, igen det vil være
under andre forhold med mindre antal personer i teltene.

Vi holder stadig også fast i sommerlejr på Bornholm i uge 27 (mini, junior & trop)

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til enten at kontakte undertegnede eller grenlederne.

Spejderhilsen

Michael Jansson
Gruppeleder
Hawerthi-1.Rødovre

Hawerthi-1.Rødovre er en del af Det Danske Spejderkorps. Vi holder til på Korsdalsvej 118 & 122. Find mere om gruppen på vores hjemmeside og
følg os på Facebook

 

http://spejder.dk/
http://www.dds2610.dk/
https://www.facebook.com/Hawerthi1Rodovre

