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Anvisning för förebyggande av coronavirussmitta 
i lägerverksamhet för barn och unga 

• Vid ordnande av lägerverksamhet ska man beakta kommunens och regionförvalt-
ningsverkets föreskrifter om antalet personer vid offentliga tillställningar och be-
gränsningar som gäller användningen av lokaler samt föreskrifter om förflyttning
mellan områden som befinner sig i olika epidemilägen.

• Kontakta de lokala hälsovårdsmyndigheterna för att säkra hälsosäkerheten vid lä-
gerverksamheten. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan lokala och regionala
myndigheter som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar hjälpa till
att ta fram mer specifika rekommendationer.

• Endast symptomfria personer får delta i läger.

• Det rekommenderas att lägerverksamheten ordnas i avgränsade smågrupper som
är inkvarterade, intar måltider och ägnar sig åt aktiviteter så att de inte kommer i
kontakt med andra grupper som eventuellt befinner sig på samma ställe vid samma
tidpunkt. På så sätt begränsas antalet närkontakter medan lägret pågår och det blir
enklare att spåra exponerade personer om coronavirussmitta konstateras hos del-
tagarna.

• Iaktta allmänna rekommendationer om god hand- och hosthygien samt städning.

• Undvik onödig fysisk kontakt (t.ex. att ta i hand eller kramas).

• Om en lägerdeltagare under lägret konstateras ha symptom som passar in på coro-
navirusinfektion, ska deltagaren hänvisas till ett avskilt utrymme och vänta där tills
det går att lämna lägret. Deltagaren ska söka sig omgående till ett coronatest. Om
coronavirusinfektion konstateras ska de som exponerats spåras och försättas i ka-
rantän. I en sådan situation ska den som ordnat lägret kontakta den lokala enhet
som ansvarar för smittsamma sjukdomar för att få ytterligare anvisningar.

Rekommendationen upphör att gälla den 30 juni 2022, samtidigt som 
giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma 
sjukdomar (åtgärder för att förebygga Covid-19-epidemin) upphör. Allmänna 
hygienråd och hygienrutiner kan fortfarande användas om man så önskar.
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