Vejledning for fællesjagter
Herunder finder du DJ´s vejledning til, hvordan fællesjagter kan gennemføres sundhedsmæssigt
forsvarligt. Der er tale om en vejledning, som tager udgangspunkt i gældende forbud samt
sundhedsstyrelsens retningslinjer. Du kan læse nærmere om reglerne HER.
Formålet med vejledningen, er at hjælpe jægerne til at minimerer smitterisiko ved fællesjagt og et
væsentlig værktøj til at minimerer smitterisiko er at se på hvordan Coronavirus smitter.
Hvordan smitter Coronavirus?
(Uddrag fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside - Se hele teksten HER)

Ny coronavirus smitter på samme måde som bl.a. forkølelse og influenza ved at virus overføres fra
luftvejene hos én, der er smittet, og til en andens persons øjne, næse eller mund på én af følgende
måder:
Dråbesmitte
En smittet person kan ved fx host, nys eller råb sprede dråber, der indeholder virus. Dråber, der på den
måde slynges ud i luften, kan indåndes af en anden person, og afsætte sig i dennes øjne, næse eller
mund. De fleste dråber antages at falde til jorden inden for få meter, og generelt falder risikoen for
dråbesmitte derfor ved at holde afstand.
Kontaktsmitte
Kontaktsmitte kan ske både ved direkte og indirekte kontakt.
Ved direkte kontakt kan en smittet person overføre eget spyt eller snot til sine hænder, og viderebringe
smitte til andre fx ved håndtryk. Den næste person kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse
eller mund.
Ved indirekte kontakt kan en smittet person ved host eller nys, eller ved berøring med urene hænder,
afsætte virus på overflader, som fx håndtag, gelænder mv. Den næste person, der rører ved overfladen,
kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.
Yderligere information fra sundhedsstyrelsen om Ny Coronavirus finder du HER

Hvordan minimerer vi smitterisiko ved fællesjagt:
Som det fremgår af sundhedsstyrelsen viden om hvordan Coronavirus smitter, så er risiko for dråbesmitte
meget lav så længe vi holder afstand. Derfor er det ikke ved selve jagten, at risiko for smitte er størst, da
vi holder afstand og er udendørs. Men under de sociale dele af jagten er der en smitterisiko, som vi skal
forsøge at minimerer mest muligt og der gør vi ved følgende 3 gode vaner:

•
•
•

Hold afstand (dråbesmitte)
Vask eller sprit hænder ofte og hver gang du har rørt, ved noget andre har berørt (kontaktsmitte)
Maks. 10 personer i en gruppe (minimerer smittekæde hvis uheldet er ude)

Hvad siger reglerne – må vi stadig gå på fællesjagt?
Fra 26. oktober til 22. november er der forbud mod arrangementer og forsamlinger over 10 personer.
Fællesjagter er omfattet at denne regel, men det betyder ikke, at vi ikke kan komme på fællesjagt, men
at det bliver lidt mere kompliceret at planlægge og afholde.
Hvordan går vi på fællesjagt efter 26. oktober?
På fællesjagt hvor der deltager mere end 10 personer skal vi have fokus på følgende:
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For at sikre, at vi overholder forsamlingsforbuddet, skal deltagerne opdeles i grupper på maks. 10
personer. Samtidig skal vi sikre, at grupperne ikke udsættes for dråbe- og kontaktsmitte. Det kan vi gøre
ved at grupperne holdes adskilt under hele jagten og ikke blandes før, under eller efter jagten. Det stiller
større krav til jagtledelsen, men ikke større end at jagten kan gennemføres, stort set som under normale
forhold.
For at sikre, at grupperne på maks. 10 personer holdes adskilt foreslår vi følgende:

•
•
•

•

•
•

Alle deltagere i jagten bliver forud for jagten orienteret om hvilken gruppe de skal følge. F.eks.
gruppe 1, gruppe 2 osv.
Når deltagerne ankommer, er det tydeligt markeret hvor hvilke grupper skal parkere osv., så
grupperne ikke blandes.
Der udpeges en gruppeformand, som er orienteret om hvordan jagten skal gennemføres og
hvordan det sikres at grupperne ikke blandes. Gruppeformanden samler og orienter sin gruppe om
hvordan jagten gennemføres og hvordan gruppen transporteres under jagten osv.
Gruppeformanden bør have håndsprit og engangsmasker til alle i gruppen.
Grupperne skal under hele jagten holde en passende afstand. Passende afstand er ikke beskrevet,
men afstanden skal være så stor, at der ikke er risiko for dråbesmitte. Vi kan derfor ikke give en
præcis afstand, men ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler vi at man holder 5-10 meter mellem
grupperne.
I de enkelte grupper skal deltagerne holde en indbyrdes afstand på minimum 2 meter, dog 1 meter
når alle sidder ned under f.eks. fælles transport.
Under parole og parade er deltagerne inddelt i deres respektive grupper og grupperne holder en
passende afstand.

VEJLEDNING TIL DIG SOM JAGTLEDER
•
•
•
•
•

Husk det er dig der har ledelsesretten og derfor kan sikre at regler mv. bliver overholdt. Ingen
jagt bliver dårligere, at en fast styring!
Husk at det stille større krav, at afholde en fællesjagt under en pandemi. Planlæg din jagt og
forbered, hvordan du og dine jagtdeltagere kan komme igennem dagen sikkert.
Husk du er rollemodel. Derfor bør du undlade at give hånd til deltagerne, men i stedet lette på
hatten, når du hilser på dine gæster.
Informer gerne dine jagtgæster om retningslinjerne inden jagten og gentag dem i forbindelse med
parolen.
Er I flere end 10 deltagere, så inddel selskabet i grupper på maks. 10 personer og udpeg en
gruppeformand for hver gruppe som holder styr på gruppen og ved hvordan jagten skal afvikles.

Ved morgenmad, frokost og pauser
•
•
•
•
•
•

Overvej om det er muligt at spise udendørs f.eks. samlet omkring et bål. Bed deltagerne om at
medbringe egen mad eller lav portionsanretning i f.eks. en lille pose til hver deltager.
Hvis I vælger at spise inde, så må der maksimalt være 10 personer i rummet og I bør bære
mundbind når I ikke sidder ved bordet.
Undgå buffet.
Undgå at genstande (ostehøvle, oplukkere, kander, flasker, fade mv.) går fra hånd til hånd.
Undgå trange lokaler. Der skal være mindst 1 meter fra næsetip til næsetip, når deltagerne sidder
ned, så overvej, hvordan I kan holde den nødvendige afstand.
Husk at stille håndsprit på bordene og at der er mundbind til rådighed.
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Ved transport imellem såter
• Transporter deltagerne i grupper på maks. 10 personer og hvor hver gruppe så hvidt muligt har
samme vogne/biler gennem hele dagen. Under transporten holdes en afstand på mindst 1 meter
imellem deltagerne og anvend gerne mundbind.
Håndtering af skudt vildt
• Når man håndterer skudt vildt, der har været berørt af andre jagtdeltagere, bør man afspritte
hænder bagefter eller anvende en engangshandske.
Efter jagten
• Lad være med at blande grupperne efter jagten.
• Lokaler, biler mv. rengøres grundigt og særlige kontaktflader afsprittes.
• Tøm alle skraldespande.
Håndsprit
• Der bør være håndsprit tilgængeligt under hele jagten f.eks. ved indgangen til lokaler, på
bordene, ved toilettet mv.
VEJLEDNING TIL DIG SOM DELTAGER PÅ JAGTEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Det vigtigste er, at du som jæger passer godt på dig selv. Husk, at du gerne må sige fra – eller
bede andre om at flytte lidt væk fra dig.
Hjælp jagtlederen, ved at sætte dig grundigt ind i hvad der skal ske og hvad man forventer af dig
som deltager.
Hold minimum 2 meters afstand til andre under hele jagten.
Undgå fysisk kontakt – undgå håndtryk og anden fysisk kontakt. Hils på medjægerne ved at lette
på hatten.
Brug håndsprit – hver gang du har rørt ved noget.
Medbring mundbind og brug det hvis der opstår en situation hvor du ikke kan holde en afstand på 2
meter til dine medjægere.
Udvis god hosteetikette. Nys eller host ikke på eller i nærheden af andre. Om nødvendigt så host
eller nys i ærmet med albuebøjningen.
Lad ikke genstande passerer fra hånd til hånd.

Overvej din deltagelse
• Er du i risikogruppen for Covid-19, bør du overveje din deltagelse i en jagt, hvis du er utryg over
forholdene. Oplever du sygdomssymptomer, du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for
smittefare.
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