
Ett förslag på hur man som älglag kan hantera Covid 19 

 

Med tanke på pandemin som vi befinner oss mitt uppe i så måste vi förhålla oss till ett antal 

regler då vårt jaktlag både vill hjälpa till att bromsa smittspridningen samt att vi har 

medlemmar som tillhör riskgruppen. 

Följande punkter skall gälla tills vidare. 

• Bara friska(symtomfria) personer deltar under jakt. Har man varit sjuk så gäller det 

att man varit symtomfri under minst 2 dagar. Människor med symtom kommer 

omedelbart att avvisas från jakten. 

• Vi ser till att hålla avstånd till varandra på minst 1,5m. Inga handhälsningar. Nyser 

och hostar det gör man i armvecket samtidigt som man vänder sig från personerna i 

sin närhet. 

• Vi samåker inte i varandras bilar till eller under jakten. 

• Alla våra samlingar hålls utomhus. 

• Vi kommer inte under denna tid att ha gemensam matlagning då det finns stor risk 

för ökad spridning. Var och en tar med sig fika till våra olika jakter. Vi kan sitta 

tillsammans vid fikastunderna utomhus och med tydliga avstånd. 

• Vi kommer vid varje jakttillfälle att ha tillgång till tvål, vatten och handsprit. Speciellt 

när vi passar ett djur eller flår/styckar. 

• Vid fällt vilt så kommer endast skytten samt en deltagare till att ta ur djuret 

tillsammans. Vid dessa tillfällen använder dessa två munskydd som jaktlaget köpt in 

samt skyddshandskar. Viktigt även där att i bästa möjliga mån hålla avstånd. 

• Finns möjlighet till att maskiner hjälper till att dra ut skjutet vilt ur skogen så är det 

alltid att föredra. Annars krävs långa draglinor så att avstånd tydligt kan hållas. 

• När vi flår och styckar ett djur så är vi endast två personer från jaktlaget på rännet, 

även här gäller munskydd och skyddshandskar. 

 

 

    Detta är ett förslag på hur man kan hantera den här situationen. 

Det är ni som lag som bestämmer hur Ni vill göra ! 


