
Der må maksimalt samles 50 personer (inkl. ledere).
Ved flere hold på Grunden samtidig, hvor antallet overstiger 50 pers., skal
grupperne (inkl. ledere) holdes adskilt. Lederne på disse hold aftaler, hvordan
de to hold holdes adskilt.    
For at undgå forsamlinger før og efter mødeaftenen opfordres forældre til at

Ved alle aktiviteter holdes der så vidt muligt 1 meters afstand til andre. Ved
aktiviteter med kraftig udånding (fx sang) holdes der så vidt muligt 2 meters
afstand.   
Der skal så vidt muligt anvendes personlige rekvisitter og udstyr, når det er

Der må gerne laves og serveres mad under særligt skærpede hensyn til
hygiejnen, herunder fælles kontaktpunkter. 
Toiletter skal rengøres før og efter hver mødeaften. Alle overflader afvaskes og
kontaktpunkter desinficeres. 

Plakater med Sundhedsstyrelsens anbefalinger opsættes ved indgangen til
Grunden samt ved bålhytten og Onkel Pouls hytte    
Alle, både ledere og børn, der oplever symptomer som feber, hoste og
muskelømhed, skal blive hjemme. Opståede milde symptomer skal medføre, at
det pågældende medlem sendes hjem.     
Ledere i risikogruppen bør ikke udføre eller tage del i FDF-aktivitet.

aflevere og hente børnene ude ved indgangen til Grunden og ikke selv komme
ind på Grunden.

nødvendigt for aktiviteten. Er dette ikke muligt, skal lederne være ekstra
opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang udstyret skifter
hænder.   

Der er vand, sæbe og håndsprit tilgængeligt i Onkel Pouls hytte. Der vil være
engangsservietter til rådighed, men ikke fælles håndklæder ophængt.
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Generel aktivitet

Overnatning
Overnatning kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om
afstand (1 meter) og hygiejne både indendørs og udendørs, herunder
overnatning i telte og shelters.

Indendørs aktivitet
Der må maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal.     
Ekstra fokus på hyppig rengøring af fælles kontaktflader. Disse
kontaktpunkter (som dørhåndtag, borde, stole) desinficeres inden
mødeaftenens start.
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