KOMUNIKAT NR 5 DOT. COVID-19
Z DNIA 04.04.2020
1. RAPORTOWANIE DO BIURA CHORĄGWI
Przypominamy o obowiązku niezwłocznego przesyłania do Biura Chorągwi na adres lubuska@zhp.pl informacji o:
a) nieruchomościach, lokalach i terenach (bazach, ośrodkach), które władze państwowe planują użyć do
działań przeciwepidemicznych – nazwa zwyczajowa, adres, planowane przeznaczenie, pojemność;
b) otrzymanym nakazie udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do
działań przeciwepidemicznych;
c) decyzjach władz wpływających na bieżące funkcjonowanie hufców;
d) podjętych współpracach z władzami lokalnymi.

2. INFORMACJE NA STRONIE ZHP.PL
Zachęcamy do śledzenia strony zhp.pl. Codziennie pojawiają się tam nowe, wartościowe treści, które możecie
przekazywać drużynowym z Waszych hufców. Ostatnio pojawiły się tam między innymi artykuły:
− O harcerskiej służbie w mediach – znajduje się tam również zakładka naszej chorągwi

3. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”
W załączniku (załącznik 5.1) przesyłamy Wam analizę postanowień „Tarczy antykryzysowej” dokonaną przez
mecenas Agnieszkę Orzechowską pod kątem przepisów, które w największym zakresie mogą być istotne dla
działalności prowadzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego.
Opracowanie jest dość szczegółowe i dla ułatwienia czytania zostało podzielone na pięć działów:
1) PODATKI, SKŁADKI NA ZUS I INNE DANINY PUBLICZNOPRAWNE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, POSTĘPOWANIA,
2) PRAWP PRACY,
3) DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, SPÓŁKI, ZOBOWIĄZANIA UMOWNE;
4) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
5) DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA.
W analizie znalazły się także przepisy dotyczące osób współpracujących z przedsiębiorcami na podstawie umów
zlecenie a także osób samozatrudnionych, gdyż GK wyszła z założenia, że mogą one być przydatne dla Was
osobiście. Postanowienia zaznaczone na zielono to te, które w ocenie radczyni prawnej mogą być dla nas w tej
chwili najistotniejsze.

4. WYTYCZNE KONSULTANTA KRAJOWEGO DS. CHORÓB ZAKAŹNYCH DOTYCZĄCE MASECZEK
W załączniku (załącznik 5.2) przesyłamy wytyczne konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych dotyczące
maseczek przeznaczonych dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich
aktywnego zakażenia COVID-19.

5. SŁUŻBA NIEPEŁNOLETNICH – SZYCIE MASECZEK
W przypadku, w którym w akcję szycia maseczek włączają się niepełnoletni członkowie ZHP przebywający w domu,
to służba ta nie wymaga zbierania żadnych dokumentów od nich czy od ich opiekunów prawnych, (wykonują oni
tę służbę w domu, pod opieką swoich opiekunów prawnych).
Informacje zebrała phm. Edyta Walent
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