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Hygiejneregler & Opfordringer
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Øgruppens indstilling til afviklingen af sæsonen 2020
Øgruppen er på baggrund af nøje overvejelser ift. Sundhedsstyrelsens, Kulturministeriets og spejdernes
retningslinjer samt Vejlø Ølejrs økonomi kommet frem til, at Vejlø Ølejr 2020 afvikles på en forsvarlig måde
i denne COVID-19 tid.
Overordnet set, er det vigtigt for Øgruppen at kunne opstille de fysiske rammer, der muliggør, at ølejrens
deltagere kan overholde forsamlingsloftet, afstandskravene samt Sundhedsstyrelsens øvrige anbefalinger.
Det betyder også, at Øgruppen har været nødtvunget til at sætte et deltagerloft, og at der kommer en
række konkrete regler og retningslinjer, der medvirker til, at vi kan overholde de samlede anbefalinger.

Deltagerloftet
Øgruppen har regnet på, at det er muligt for Vejlø Ølejrs faciliteter at rumme 72 deltagere (særligt ift. teltog borde-/bænke-pladser), uden at gå på kompromis med Sundhedsstyrelsens retningslinjer om
afstandskrav. Dog skal forsamlingsloftet naturligvis overholdes.
Derfor fastlægges deltagerloftet som udgangspunkt til 50 deltagere for samtlige uger, da det aktuelle
forsamlingsloft ligger på 50 personer. Eftersom et evt. hævet forsamlingsloft vil træde i kraft fra onsdag d.
8. Juli (uge 28), vil deltagerloftet på 50 personer ligge fast for hele uge 27 samt første halvdel af uge 28.
Såfremt regeringen hæver forsamlingsloftet, vil Øgruppen bede Ticketmaster om at sætte yderligere 22
billetter til salg til hver af ugerne 29-31. Et evt. forøget deltagerloft sættes derfor til 72. Det meldes ud
senest tirsdag d. 7. Juli (uge 28), om deltagerloftet hæves.
Hvis deltagere placerer sig gruppevis i telte, vil lejren selvsagt kunne rumme mere end 72 deltagere.
Regnskabsførerne vil i ugerne 28-31 da kunne afgøre, om der kan åbnes op for yderligere billetsalg. Billetter
vil da kunne reserveres hos ugens regnskabsførere og betales ved ankomst på øen (se mere under ”Køb af
billetter”).

Køb af billetter
Billetsalget via Ticketmaster
For at kunne kontrollere billetsalget, samt sikre at forsamlingsloftet overholdes, har Øgruppen besluttet, at
billetter kun kan købes på Ticketmaster, indtil sæsonens uger er udsolgt. En bemærkning er hér, at man på
Ticketmaster kun kan købe billet til hele ugen.

Åbning af billetsalg
Grundet tidligere uklarhed om deltagerloft samt et allerede påbegyndt salg, har Øgruppen bedt
Ticketmaster om at sætte et billet-loft på 30 billetter per uge, hvilket stadig er gældende. Mandag d. 15.
juni kl. 12.00 frigiver Ticketmaster yderligere billetter med henblik på et deltagerloft på 50 personer/uge.
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Billetreservation hos uge-regnskabsførerne
Man kan altid ringe til regnskabsførerne for en specifik uge (uanset om der er udsolgt på Ticketmaster eller
ej), når ugen er påbegyndt, og høre om muligheden for billetreservation. Reserverede billetter betales ved
ankomst på øen hos ugens regnskabsførere.
Særligt for uge 28 vil det være muligt reservere billetter, der er gyldige i perioden onsdag-lørdag, eftersom
et evt. lempet forsamlingsloft træder i kraft onsdag i uge 28.

Gyldig billet eller billet-reservation er påkrævet - Ingen ’spontan-køb’ af billetter på øen
I årets helt specielle udgave af ølejren, bliver vi nødt til at sikre os, at vi ikke bliver flere personer i lejren,
end hvad forsamlingsloftet tillader, eller hvad lejren kan rumme. Derfor er der ikke mulighed for 'spontankøb' af billetter på øen som sædvanligt. Det skal derfor understreges, at det i år ikke er muligt at møde op i
lejren uden en gyldig billet, eller uden en billetreservation gennem en klar aftale med ugens
regnskabsfører.

Refusion af billetter
På baggrund af øgruppens tidlige erfaringer ift. refusion af billetter, opfordrer Øgruppen til følgende
procedure:
1. Ring til Ticketmaster og bed om refusion. Der er typisk en ventetid på 20 minutter, men derefter
igangsættes refusionsprocessen øjeblikkeligt.
2. Giv gerne Øgruppen besked via kontakt@vejloeoelejr.dk, så Øgruppen kan kontrollere, at
refusionen sker tidsnok til, at billetterne kan videresælges til andre deltagere.
Billetter kan refunderes frem til en uge før billettens gyldighed.

Transport til Vejlø: Postbåden
Postbåden vil igen i år stå for at sejle ølejr-deltagere til Vejlø fra Nakskov Havn. Det er vigtigt at reservere
billetter god tid i forvejen - tider, priser og telefonnummer findes på vores hjemmeside:
www.vejloeoelejr.dk/transport/
Øgruppen understreger, at deltagere ikke kan hentes i Lindelse med ølejrens båd, med mindre man har en
særlig funktion, såsom regnskabsførere, igangsættere og efterlejr-deltagere, hvor transport fra Lindelse er
praktisk fordelagtigt.

Parkeringsafgift ved parkering i Lindelse
Hvis deltagere uden særlig funktion alligevel parkerer på ølejrens parkeringsplads i Lindelse, vil det koste 50
kr., som deltageren betaler til ugens regnskabsførere ved indregistreringen på øen.
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Kort om faciliteterne
Som nævnt har Øgruppen har regnet på, at det er muligt for Vejlø Ølejrs faciliteter at rumme 72 deltagere, i
teltene og lejren, uden at gå på kompromis med Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstandskrav. Derfor
vil samtlige store fællestelte tages i brug, og der vil være tydelige guidelines til, hvordan man kan indrette
sig i teltene samt ved lejrens borde og bænke, så afstandskravene overholdes. Det er derfor, som altid, ikke
tilladt at medbringe og sove i egne, medbragte telte.
’Optimering’ i teltene
Det er selvsagt, at teltene kan rumme flere deltagere, hvis deltagerne ikke fylder unødigt meget. Derfor
beder Øgruppen om, at deltagere i uger med potentiale for flere end 50 deltagere, dvs. uge 28-31, ikke
sover eneperson på dobbelt-underlag.

Covid-19’s effekt på ugerne
Ugerne vil så vidt muligt blive afviklet i forhold til det, der har været præsenteret på hjemmesiden.
Teksterne til de forskellige uger vil blive opdateret på hjemmesiden.
Dog er særligt uge 29 påvirket af covid-19: Igangsætterteamet for Uge 29 vil igangsætte en uge i musikkens
tegn med akustisk musik, guitar-undervisning og mulighed for kor. Yderligere detaljer kan læses på
www.vejloeoelejr.dk/uge-29.

Overgangen mellem ugerne
For at undgå én forsamling bestående af nytilkomne og hjemrejsende deltagere (og derved overstige
forsamlingsloftet), skal hjemrejsende i år forlade lejren senest kl. 15.30. Vi henviser til Gården og stranden
som ventestationer. Lejren åbner desuden først for nytilkomne deltagere kl. 16, hvilket cirka svarer til
ankomsttidspunktet for postbåden, der sejler fra Nakskov Havn kl. 15.30.

Medbring kontanter til kiosken!
Eftersom årets billetsalg primært foregår via Ticketmaster, har ølejren en begrænset kontant-kasse, og vi
beder deltagere om at hæve kontanter til kiosken forinden ankomsten på Vejlø.

Medbring gerne egen sprit
Øgruppen har opstillet sprit-beholdere rundt omkring i lejren, budskadserne og på stranden. Dog kan
spritbeholderne ikke tages med rundt, og vi anbefaler at deltagere selv tager en transportabel sprit med på
øen. (Det skal understreges, at Øgruppen har rigelige mængder hånd-sprit).
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Fundamentet for Øgruppens tiltag ifm. covid-19
Vejlø Ølejr har udarbejdet sine covid-19-tiltag på baggrund af:
•
•
•
•
•

Regeringens forsamlingsloft;
Nærlæsning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer
Nærlæsning af Kulturministeriets retningslinjer for idræts- og udendørs foreningsliv
Nærlæsning af spejdernes covid-19-tiltag
Rådføring hos Sundhedsministeriet.

Regeringens udkast til forsamlingsloftet
Frem til 7. Juli (tirsdag uge 28): 50 personer
8. Juli → 7. August: 100 personer

Sundhedsstyrelsens Retningslinjer
Det skal understreges, at anbefalinger skal ses som faglige sigtelinjer.
1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus
2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
• Hyppig håndhygiejne
o Ved ankomst til og afgang fra hjem, arbejde, skole, butik m.v.
o Mellem forskellige opgaver og aktiviteter
o Før spisning
o Efter host/nys.
•

Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved:
o Synligt snavs på hænder
o Ved fugtige hænder
o Efter toiletbesøg
o Efter bleskift
o Før håndtering af madvarer.

•

Der skal være let adgang til hånddesinfektion hvor der færdes mange mennesker og er mange
kontaktpunkter, fx:
o I offentlige institutioner
o Ved indgangspartier
o På arbejdspladser
o I forretninger
o Ved serveringssteder
o Ved idrætsfaciliteter m.v.
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NB! Små børn skal hjælpes med god håndhygiejne
3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer
• Identifikation og evt. markering af fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper.
• Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved
mange besøgende.
• Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
• Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige kunder, brugere, m.v., eller der kan
benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
• Undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, som f.eks.
• tablets.
• Fjern ikke-nødvendige kontaktpunkter som fx trykknapbaserede tilfredshedsmålere,
• Vare-adskillere ved betalingskasser mv.
NB! Hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt. Almindelig rengøring er i de fleste tilfælde
tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip.
NB! Ved buffetservering, fællesspisning m.v. skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der
med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.

Fysisk afstand - afstandskravet:
•

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum.

•

Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller
hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:
o Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, f.eks. hvis man på vej
hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes den anden ser forkølet ud osv.
o Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko mv. jfr.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 4. maj 2020
o Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra
personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.
o Ved aktiviteter i bevægelse f.eks. rutsjebane.
o Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. f.eks.
kælderlokaler, skakter m.v.
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Kulturministeriets retningslinjer for idræts- og udendørs foreningsliv
Udvisning af symptomer
Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddelbart, såfremt man får
symptomer.
Hvis ikke alle retningslinjer kan overholdes
Hvor et element (dvs. en retningslinje) ikke kan overholdes, bør de andre intensiveres.
Deltagere skal kunne overholde retningslinjerne
Forud for genåbning skal idrætsforeningen/-faciliteten, og andre forenin-ger, mv. sikre, at rammerne for at
efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne
m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er vådservietter
og/eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
Idræt med fysisk kontakt kan gennemføres
Idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres (fx idræt hvor man har direkte berøring med andre
spillere så som håndbold og fod-bold), hvis der til gengæld er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige
anbefalinger.
Rengøring
•

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og of-tere
ved mange berøringer.

•

Der bør laves en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af
kontaktpunkter udendørs håndtag, vandhaner osv.

•

Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt

•

Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes
personlige redskaber eller engangsudstyr.

•

Kontaktpunkter, der indgår i aktiviteten mv. (bolde, årer, reb i sejlsport, økser) skal ligeledes sikres
ved hyppig rengøring, tilstedeværelse af hånd-sprit (70-85% alkohol).

•

Det bør nøje overvejes, hvilke kontaktpunkter der er nødvendige for aktiviteten.

•

Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter), bade- og omklædningsfaciliteter rengøres
grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret
vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.
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Spejdernes covid-19-tiltag
Sikre god håndhygiejne.
Vask hænderne ofte, som minimum før aktivitet, før og efter måltider, efter toiletbesøg samt efter brug af
delt grej. Brug af delte håndklæder og faste sæbestykker skal undgås.
Kontaktpunkter rengøres ofte.
Et kontaktpunkt er steder hvor mange rører i løbet af dagen. Det kan være dørhåndtag, vandhaner, lynlåse
på telte, økse, sav mv. Kontaktpunkter rengøres jævnligt, og det er flere gange om dagen. Der bør laves en
plan, for at sikre denne rengøring.
Afstandsregler
Man skal holde en afstand på mindst 1 meter til andre personer. Dog skal afstand være 2 meter ved fysisk
aktivitet med høj puls, råb eller fællessang.
Telt og overnatning
Overnatning i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og
hygiejne. Det Danske Spejderkorps anbefaler følgende:
•

Alle skal sove med 1 meter imellem sig.

•

Man skal ligge forskudt af hinanden, så man sover hoved-fod-hoved.

•

Sørg for god udluftning i teltet ved f.eks at sove med helt eller delvis åben lynlås, hvis det er muligt.

•

Tilstræb at der soves i så små grupper som muligt og at der soves med de samme hver nat.

Hygiejne ved madlavning
Der må gerne laves og serveres mad udendørs, f.eks. over bål eller trangia, under særligt skærpede hensyn
til hygiejnen, herunder fælles kontaktpunkter. For nærværende anbefaler vi, at lederne håndterer
størstedelen af madlavningen, men spejdere må gerne være med til tilberedning.
Servering af mad
Man må gerne servere mad som buffet, men man skal sikre så få kontaktpunkter som muligt og det skal
være en leder, der står for servering.
Toiletter og rengøring
Toiletter indenfor må benyttes, men de skal rengøres flere gange dagligt. Alle flader rengøres med vand og
rengøringsmiddel. Håndtag, skylleknapper, vandhaner desinficeres. Der bør laves en plan for at sikre denne
rengøring.
Håndtering af materiel der bliver anvendt af flere
Materiel der deles mellem flere brugere, skal rengøres ved skift af bruger. Derudover bør der være
håndsprit tilgængeligt. Det anbefales at man bruger individuelt udstyr hvor det er muligt.
Lejrbål
Når vi samles ved lejrbålet skal vi være særligt opmærksomme på, at det kan sammenlignes med
undervisning, så der afstandskravet hævet til 2 meter for de der står for underholdningen. Ved sang og råb
er afstandskravet indtil videre ligeledes to meter.
Ved hyggelejrbål, hvor der ikke synges eller råbes, er afstandskravet 1 meter.

