Information om hur vi förhåller oss till
corona-epidemin
I Equmenia Skårekyrkan har vi gruppansvariga för våra olika scout- och tonårsverksamheter.
Vi har enats om följande information till ledare och deltagare i våra verksamheter:

Fortsatt verksamhet men med restriktioner
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har genomfört en riskanalys. Vi
bedömer att vi i nuläget kan fortsätta att erbjuda verksamhet med scout, TGIF och läxhjälp.
1. Ledare som jobbar i sjukvården eller tillhör riskgrupp ska inte delta i våra samlingar
tillsvidare.
2. Alla som känner någon som helst symptom på förkylning, feber, halsont, hosta ska
stanna hemma.
3. Barn och ungdomar i riskgrupp bör avstå att delta i samlingar.
4. För scoutverksamheterna förläggs i princip alla program utomhus.
5. För tonårsverksamheten TGIF utgår större arrangemang med tillresande deltagare.
Verksamheten stannar i Skårekyrkan och reser inte till andra kyrkor. Inga
övernattningar i kyrkan.
6. Om vi får ledarbrist inför en programkväll kan vi med kort varsel ställa in
programmet. Ge akt på e-postmeddelanden, sms eller motsvarande. Någon ledare
kommer att möta upp för dem som inte nåtts av informationen.
Gruppledarna har fortlöpande kontakt. Vårt nuvarande beslut kan komma att ändras när vi har
ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Karlstad den 16 mars 2020

Jonas Haglund
Ordförande Equmenia Skårekyrkan
070-3108662
energiaktion@gmail.com
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg
Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp
evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget
eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som
besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas
för detta.
Tabell 2: Riskbedömningsverktyg

Riskfaktorer

Ja

Nej

Internationellt deltagande

X

Deltagare med samhällsviktiga arbeten
(t.ex. personal från vård och omsorg)

X

Deltagare som riskerar allvarligare
sjukdom (äldre)

X

Riskreducerande åtgärder
som kan vidtas

Ledare som jobbar i vården deltar inte
tillsvidare.

Ungdomar med riskdiagnos som t ex
diabetes uppmanas att avstå
deltagande i TGIF.

Inomhusevenemang

X

Vi har få deltagare. De informeras om
att inte komma om de visar minsta
symptom på sjukdom.

Förutsättningarna för evenemanget
leder till nära kontakt mellan
deltagarna (storlek på lokal, typ av
aktivet etc.)

x

Hygienåtgärder är inte tillräckliga
(tillgång till handtvätt,
handdesinfektion och städning)

x

Antalet toaletter är inte tillräckliga

X

Bra kapacitet i Skårekyrkan

Långvarigt (mer än några timmar)
evenemang

x

Vi stoppar övernattningar.

Vi anpassar programmet för att minska
direktkontakt.

Skårekyrkans lokaler används om
inomhusprogram. Här finns bra
förutsättningar. På Solliden är vi ute.

Normalprogram scout högst 1,5 timme.
TGIF max 3-4 timmar.

