Riskbedömning för naturum Vattenrikets Biosfärläger och Sommarlovsaktiviteter
2022
Vi har gjort en bedömning av vilka olycksrisker som kan finnas under Biosfärläger och Sommarlovsaktiviteter 2022. Vi redogör även för
förebyggande åtgärder samt åtgärder om olyckan är framme.
Allmänt
Mellan kl 8.30 och 15.00 under lägerdagarna ansvarar lägerledarna för deltagande barn/ungdomar. Under övrig tid är vårdnadshavare ansvariga.
Varje morgon och inför varje aktivitet har vi en genomgång där vi talar om vilka regler och förhållningssätt som gäller.
Ansvariga ledare ser till att mobiltelefon, lista med telefonnummer till vårdnadshavare, uppgifter om eventuella allergier etc, samt första
förbands-väska finns tillgängliga under hela dagen.
Barnen ”prickas av” vid upprop varje morgon och räknas in inför varje busstransport.
Dagsplanering och schema finns tillgängliga hos naturumföreståndaren eller ersättande chef om ordinarie har semester.
Bil finns alltid tillgänglig under dagen när vi på annan plats än i närområdet kring naturum.
Ansvariga ledare har utbildning i Första hjälpen samt HLR.
Ansvarig ledare eller feriearbetare följer med om någon behöver gå ifrån på en toalett som ligger avsides.
Alla har alltid sandaler, skor, stövlar på fötterna, både på land och i vatten. Vi gör ett undantag när vi vistas på stranden vid havet.
Barnen uppmanas ta med extra dryck, kläder och solskydd vid stark värme och sol.
Ej allvarliga olyckor som stukningar, mindre fallskador, skrubb-, skär- och rivsår, mindre brännskador, solbränna, lindriga bistick, ”solsting” etc.
Förebyggande åtgärder
Välutrustad första förbandslåda, personal har uppdaterad Första hjälpen-kunskap.
Solkräm, kylbalsam, dricksvatten samt ett par kepsar till utlåning finns alltid tillgängligt.
Om olyckan är framme:
Omplåstring, stödförband, vätska, vila etc.
Om skadan bedöms som allvarlig eller bör kontrolleras omgående, kontaktar vi vårdnadshavare, uppsöker läkare eller tillkallar ambulans.
Arbete vid eld, stormkök eller motsvarande
Risker
Allvarligare brännskador
Förebyggande åtgärder
Ledare och/eller ledarassistent finns med vid elden hela tiden.
Hink med vatten samt brandfilt finns tillhands.
Om olyckan är framme:
Första hjälpen samt uppsöka läkare eller tillkalla ambulans.
Arbete vid, i och på vatten
Risker
Drunkningsrisk
Förebyggande åtgärder
Flytväst ska alltid användas när vi håvar, använder vadarbyxor,
vistas i båt eller badar.
Bad i havet är inte tillåtet.
Vid användning av vadarbyxor får barnen inte gå djupare än till
midjan.
När deltagare vistas i båt, finns samtidigt alltid minst en vuxen ute
på vattnet .
Personal har genomgått utbildning i HLR (Hjärt- och lungräddning).
Om olyckan är framme:
HLR samt tillkalla ambulans.
Besök vid Bidrottningklubben, Näsby fält (Gäller Biosfärlägret)
Risker
Allergichock vid bistick
Förebyggande åtgärder
Lugnt uppträdande. Vi följer biodlarnas anvisningar och regler.
Om olyckan är framme
Första hjälpen
Bidrottningklubben har sjukvårdsmaterial mot allvarlig allergichock.
Uppsöka läkare eller tillkalla ambulans vid behov.
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Hygien, smitta
Risker
Smittspridning av bl a Covid-19
Förebyggande åtgärder
Tvål, vatten och handsprit finns alltid tillgängligt. Vi är
noga med att tvätta händerna ofta, särskilt efter toalettbesök och
innan måltid.
Vi vistas mestadels utomhus och håller avstånd till varandra och till de
personer vi möter vid våra aktiviteter.
Om olyckan är framme:
Blir någon sjuk under dagen hämtas deltagarna av vårdnadshavare
alternativt tar sig hem på egen hand (feriearbetare och lägerledare).
Den som är sjuk stannar hemma enligt gällande rekommendationer.
Busstransporter
Risker
Olycksrisker vid på- och avstigning samt under transport.
Förebyggande åtgärder
Alla barn samlas utanför bussen på led vid på- och avstigning.
Här räknas alla barnen in.
Alla barn och vuxna använder bälte i bussen.
Om olyckan är framme:
Första hjälpen, HLR samt uppsöka läkare eller tillkalla ambulans
vid behov
Besök hos lantbrukare (Gäller Biosfärlägret)
Risker
Skador i samband med att vi umgås med hästar.
Förebyggande åtgärder
Lugnt uppträdande.
Hästarna är lugna och snälla och vana vid att umgås med barn.
Kunniga hästmänniskor finns alltid hos barnen.
Max fem barn inne i stallet hos hästarna samtidigt. Alla bär hjälm.
Om olyckan är framme
Första hjälpen samt uppsöka läkare eller tillkalla ambulans vid behov.

