I forbindelse med Coronaviruset så har Langedrag Naturpark (avdeling leirskole) innført disse
tiltak og restriksjoner:
•
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•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Egen smittesluse er opprettet ved p-plass der alle besøkende må vaske hender og/eller bruke sprit
før inngang til gården.
Det er spritdispensere ved alle inn- og utganger av hus, ved serveringsplasser og ved inngang til tun
og aktivitetsarenaer.
Det er flere steder hengt opp tydelig informasjon om bruk av håndvask/sprit samt informasjon om
FHI sine råd og smittevernregler. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Det er montert flere nye vasker ute slik at det er lett tilgjengelighet for håndvask og for å unngå
køer.
Det er oppført nye gardrobeplasser for å spre elevene ved endt aktivitet, samt at det er definert
egne innganger for de ulike kohortene
Spisesal-arenaen er utvidet slik at klassene kan sitte i hver sin spiseavdeling
Det er satt inn ekstra bemanning på kjøkken slik at maten vil bli servert flere steder og hver elev
blir servert av kjøkkenansatt eller annen medhjelper. Ved kafe-disk er det hengt opp plexiglass
foran maten.
Vi har mange rom med eget bad, alle rom har vask på rom (bortsett fra stabbur). I arealer hvor vi
har toalett / dusj utenfor eget rom er det merket av toalett/dusj til hvert rom. De fleste som får
henvist dusj/toalett vil stort sett ikke behøve å dele den med andre enn de man bor på rom med.
Om man må dele på toalett /dusj vil det kun være med ett annet rom innen samme kohort. I de
arenaene der det deles toalett / dusj vil vi ha ekstra renhold pr dag.
Det er satt inn ekstra renholds-bemanning og utarbeidet en utvidet renholdsplan med instruks om
daglig vask over alle felles berøringsflater. Se vedlegg med instrukser for utvidet renholdsplan for
hver avdeling. I tillegg er det den daglige rengjøring av alle fellesarenaer som spisesal inkl. bord
/stoler, kafe, peisestue, toaletter / dusj, garderober, trapper, ganger.
Elevene plasseres klassevis på rom i hver sine avdelinger. Rommene blir støvsuget og vasket, samt
at sengetrekk blir luftet og senger støvsuget før ankomst.
På elevenes rom gås der «romorden» hver dag, samt at det tørkes over vask og dørklinker. De skal
selv ha ryddet og feid gulv slik at renholdet opprettholdes.
Det er gitt instruks til ansatte om hvordan forholde seg til smittevernreglene.

Instruks / påminnelser til elever, foreldre og lærer:
• Vi minner alle elever og lærere om å være nøye med å følge den informasjon som gis fra
leirskolens ansatte. Det vil gjøre at vi alle ivaretar smittevern best mulig.
• Vi oppfordrer elever og lærere til å gjennomføre god håndhygiene under oppholdet. Alle skal ha
med flytende håndsåpe til eget bruk.
• Før alle måltid inne på leirskolen skal alle foreta håndvask. Ved alle måltider inne på leirskolen vil
elever og lærere få Antibac av leirskolelærer før de går inn i matsal.
• Elever eller lærere som før avreise til leirskolen har symptomer på Coronaviruset må ta kontakt
med egen fastlege for å få en avklaring om de kan delta på leirskoleoppholdet.
• Skoler som er i karantene kan naturligvis ikke reise på leirskole. De må ta kontakt med Langedrag
Leirskole så raskt som mulig.
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Dersom mistanke om smitte ved Langedrag Leirskole under oppholdet:
• Kommunelege i Nore og Uvdal/Legevakt kontaktes umiddelbart
• De det gjelder blir isolert på eget rom til situasjon er avklart med lege.
• Ved mistanke om smitte må vedkommende hentes av skole/pårørende. Dersom kommunelege i
Nore og Uvdal ønsker det vil leirskoleoppholdet avsluttes.
• Personell ved leirskolen som er i samme situasjon vil fjernes umiddelbart fra leirskolen.

Mange av disse tiltakene er prosedyrer som vi har hatt i mange år ved Langedrag leirskole, for å unngå
smittesituasjoner. Norsk Leirskoleforening anbefaler i dag vanlig utøvelse av leirskoledriften. Dersom vi
får nye pålegg fra FHI eller situasjonen på annen måte endres ved Langedrag Leirskole så vil vi ta
kontakt snarest mulig.
Vi ser frem til å kunne gi elever og lærere en uforglemmelig uke med et mangfold av gode opplevelser
tett på dyr og natur her på Langedrag.

Med fjellhilsen fra
Tuva Thorson
Daglig leder
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