
 
 

Information Brolötens Ridläger 2021 gällande COVID-19 

 

Först och främst vill vi hälsa alla välkomna till Brolöten i sommar! 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och i nuläget ser vi inga hinder att 

genomföra våra ridläger som planerat, då vi alltid är färre än 50 personer. Vi har dock infört 

vissa åtgärder för att minska smittspridning och här kommer information. 

 

• Avlämning på ridlägerstartsdagen kommer ske olika tider, ni kommer cirka en vecka 

före kursstart få information om er ankomsttid.  Max en anhörig per deltagare vid 

avlämning. Vi kommer att tillåta fler personer i fordon som vistas på gården vid 

avlämning och hämtning men bara en får stiga ur. Vi har ingen samling tillsammans 

med föräldrarna, utan ni kommer få en länk där vi håller en presentation om 

upplägget på ridlägret.  

• Avhämtning på avslutningsdagen kommer ske olika tider och föräldrar kommer få 

följa uppvisningen på en fast youtube länk som sparas och finns kvar. Max en anhörig 

per deltagare vid avhämtning, samma som vid avlämning att fler får vara i fordonet. 

• Råd för handtvätt finns uppsatt på alla toaletter, i kök och handfat i gemensamma 
utrymmen. 
• Handsprit finns tillgängligt i alla gemensamma utrymmen.  
• Alla gemensamma aktiviteter som bedrivs under kursen kommer att ha uppdaterade 
rutiner/innehåll för att minska smittspridning.     
 
• Vid minsta symtom såsom ex. snuva, halsont, hosta eller feber får vare sig elever, 

personal eller externa kunder komma till Brolöten. Man ska även vara symtomfri 

minst fem dagar innan man kommer till oss. 

 

• Vad händer om någon under kurs/ridläger utvecklar symptom på som kan härledas 

till Covid-19?  

• Grundregel: Alla som utvecklar symptom kommer omedelbart att 

uppmanas lämna anläggningen, Brolöten kommer att i den mån är 

möjligt hjälpa till att ombesörja transport och karantän framtill att 

detta är möjligt.    

• Undantag 1: För Icke myndig kursdeltagare som uppvisar symtom men 

som kan förklaras av andra orsaker som tex. allergier kommer i första 



hand målsmans att kontaktas för att bedöma och besluta om fortsatt 

kursdeltagande är lämpligt/möjligt. För att fortsatt deltagande ska 

vara möjligt är det nödvändigt att målsman och Brolöten är helt 

överens i frågan. 

• Undantag 2: För myndig kursdeltagare som uppvisar symtom men som 

kan förklaras av andra orsaker som tex. allergier. Kommer det att 

bedömas och beslutas om fortsatt kursdeltagande är lämpligt/möjligt, 

med kursdeltagare. För att fortsatt deltagande ska vara möjligt är det 

nödvändigt att kursdeltagare och Brolöten är helt överens i frågan. 

• Vad gäller vid avbruten kurs pga. Covid-19 symptom? 

• Brolöten kommer då att dela ut en tillgodocheck på kvarvarande 

kursinnehåll som kan lösas in fram till september 2022.  

 

• Rutinerna för hygien på Brolöten har skärpts, med fokus på tillgång till handtvål samt 

handsprit i utrymmen där handtvätt ej är möjligt. Vidare har städrutiner utökats av 

särskilt utsatt ytor för smittspridning som tex. toaletter, handtag, räcken etc. 

 

• Försäkran, tänk på att i och med låter ungdomarna delta på kursen har ni direkt 

garanterat att eleven inte haft symptom eller umgåtts med någon som har symptom.  

• Vi behöver alla hjälpas åt att minska risken för spridning!  

• Hjälp ditt barn att lära sig hygienrutiner som att nysa och hosta i armvecket 

och att tvätta händerna noga med tvål och vatten.  

• Håll lite extra koll på om barnet är helt friskt innan ni kommer till oss.  

• Var tillgänglig ifall ditt barn skulle bli sjukt och behöver hämtas. 

 

Vi hoppas att vi kommer få en fin sommar med mycket skratt och aktivitet och att ni kan 

hjälpa oss med punkterna ovan så vi kan genomföra sommarens ridläger. Informationen 

kommer uppdateras enligt folkhälsomyndighetens direktiv. Vi hörs snart igen.  

/Chris och Emelie med personal 

 

Vi finns också tillgängliga via frågor, helst på mail: info@broloten.se 
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