Sådan begrænser vi smitterisici ifm. medlemskampagnen
Rådene er udarbejdet af arbejdsgruppen bag Medlemskampagnen under Corona-krisen i marts 2020.

Generelle råd

Kampagnedag

Temaet for medlemskampagnen er jo vand, der er
det er oplagt at mødet kan starte med rigtig god
håndvask, hvordan vasker man rigtig hænder og
hvorfor vasker vi hænder? Her kan lederne fortælle
om bakterier og hvad håndvask gør.

NAVNELEG

I de fleste af medlemskampagnens aktiviteter rør
pigerne ved de samme genstande, ligesom der er
aktiviteter, hvor der indgår madvarer, derfor er det
vigtigt med god håndhygiejne. Fx ved at bede pigerne om at spritte hænderne af i slutningen af hver
aktivitet.
I forbindelse med flere af aktiviteterne vil pigerne
naturligt søge tæt sammen, for at løse opgaven.
Overvej om I kan gøre noget, for at pigerne står
mindre tæt. Fx at lave et benspænd der gør, at det
kun er en pige, der må røre ved materialerne ad
gangen og at de andre skal stå en meter væk. Dette
stiller større krav til kommunikation og samarbejde.
Hold god hygiejne, når I forbereder aktiviteterne,
særligt de aktiviteter hvor der indgår mad- eller
drikkevarer.

Der opfordres til at spejderne laver en navneleg
i starten. Se om I kan finde på en navneleg, som
hverken kræver fysisk kontakt eller rører ved de
samme ting. Fx https://pigespejder.dk/aktivitet/
navneklap/
FANG MAD PÅ VANDET
Deltagerne skal smage på madvarer og gætte hvad
det er, evt. med bind for øjnene.
Når pigerne skal smage de forskellige dyr fra havet,
kan man have pindemadspinde, stående i, så der
ikke spredes noget mundsavl her.
TINGFINDER I OVERSVØMMELSEN
Her skal deltagerne finde ting med dykkerbriller på
ved at stille hovedet ned i et badebassin med vand
og kakaopulver. Denne aktivitet kan være problematisk ift. smitte, da mange piger har ansigterne
nede i det samme vand. Overvej om pigerne i stedet
kan føle på tingene med hænderne? Så behøver de
blot vaske fingre, når aktiviteten er færdig. Eller
endnu bedre, hvis I har en vandkikkert, som de kan
bruge, når de kigger efter ting.

Opfølgende møder
Indledende møde
FLORA – GIV DYRENE VAND
Pigerne skal suge vand op med et sugerør og puste
det på et dyr. Sørg for at hver pige får deres eget
plasticglas med vand og deres eget sugerør. Samt at
der holdes god afstand, når der er en der puster.

EKSTRA AKTIVITET: SPIS ÆBLE I VAND
I denne aktivitet skal pigerne skiftes til at stikke hovedet ned i en balje vand og prøve at tage en bid af
et æble. Vi anbefaler, at man springer denne aktivitet over, da der er stor risiko for at få andres spyt i
øjne og mund.

