KOMUNIKAT NR 1 DOT. COVID-19
Z DNIA 18.03.2020
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. PISMO MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DO ZHP
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłała we wtorek 17 marca 2020 r. do ZHP
prośbę o pomoc w dystrybucji żywności dla osób szczególnie narażonych na brak dostępu do podstawowych
artykułów spożywczych, zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz osób, których stan zdrowia
nie pozwala na samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb. MRPiPS zwraca się z prośbą o nawiązanie
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, które będą
odpowiedzialne za koordynację wsparcia mieszkańców poszczególnych gmin. W związku z tym komendanci
hufców powinni skontaktować się ze swoimi, lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej w celu ustalenia zasad
współpracy. O nawiązaniu kontaktu z ośrodkami i podjęciu takiej służby musicie niezwłocznie poinformować
Biuro Chorągwi!

3. COVID-19: SZKOLENIE BHP DLA CZŁONKÓW ZHP
Jako organizacja mamy obowiązek przeszkolić wolontariuszy z bezpiecznych i higienicznych warunków
wykonywania świadczeń. W związku z tym odbędą się dwa szkolenia on-line w najbliższym tygodniu. Prosimy
o rozpowszechnienie informacji do wolontariuszy, którzy biorą udział w akcjach pomocowych. Szkolenia zostaną
nagrane i udostępnione na wypadek konieczności skorzystania w terminie późniejszym. W trakcie szkoleń będzie
możliwość zadawania pytań.
• Szkolenie 19.03.2020 (czwartek) godzina 19.00-20.00: www.bit.ly/BHP-czwartek
• Szkolenie 20.03.2020 (piątek) godzina 19.00 - 20.00: www.bit.ly/BHP-piatek

4. PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZHP
Zgodnie z „Instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego” podstawowa
składka członkowska jest wpłacana bezpośrednio na rachunek bankowy właściwej komendy lub wydzielone
subkonto jednostki, szczepu, związku drużyn. W Instrukcji zapisano, że istnieje możliwość zbierania składek
członkowskich przez szefa jednostki, jednakże jeśli zaistniała sytuacja uniemożliwia skorzystanie z tej opcji składka
powinna być zbierana na rachunek właściwej komendy lub wydzielone subkonta.

–1–

5. WOLONTARIUSZE NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI ZHP
W ramach akcji pomocowych rekrutowani są wolontariusze niebędący członkami ZHP. Pamiętajcie o tym, aby
podpisać z każdą taką osobą porozumienie wolontariackie (klauzula RODO dla wolontariuszy niebędących
członkami ZHP w załączeniu – załącznik nr 1.1). Rekomendujemy podpisanie porozumienia z okresem
wykonywania czynności powyżej 30 dni. Ustawa o wolontariacie nakłada na korzystającego (organizację)
obowiązek zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli czas
współpracy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych ubezpieczenie to należy wykupić w dowolnej firmie
ubezpieczeniowej. Jeśli czas współpracy jest dłuższy niż 30 dni ubezpieczenie NNW jest gwarantowane przez
państwo polskie na podstawie znowelizowanej tzw. małej ustawy wypadkowej (ustawa o zaopatrzeniu z tytułu
wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach). Podajemy numer telefonu do
ubezpieczyciela dotychczas opiekującego się naszą chorągwią – Adam Gacek tel. 609 588 888.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W poprzednich komunikatach wskazaliśmy, że jeśli nabywamy wiedzę o przypadku zachorowania naszego członka

ZHP (lub objęcia go kwarantanną) i wiemy, że mogły być narażone na kontakt z nim inne osoby to mamy obowiązek
powiadomienia właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Mamy prawo podać wszelkie dane kontaktowe do
tych osób, które posiadamy, w celu wdrożenia przez sanepid dalszych procedur. Nie mamy prawa rozpowszechniać
tych informacji wewnątrz struktury np. przekazywać danych osobowych osoby zarażonej innym instruktorom,
funkcyjnym itp. Jeśli zostaniemy poproszeni o wskazanie numeru PESEL osób zagrożonych zarażeniem również
możemy podać tę daną osobową. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek wątpliwości prosimy o bieżący kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych ZHP.
Organizując wsparcie osobom potrzebującym, ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, Związek
Harcerstwa Polskiego zbiera dane osobowe tych osób. W związku z tym nie możemy zapomnieć o zapewnieniu
zgodności naszych działań z przepisami RODO. Dlatego też w załączeniu przekazujemy Wam klauzulę informacyjną
dla osób korzystających ze wsparcia (załącznik nr 1.2), w sytuacji, gdyby ktoś chciał się z nią zapoznać – może to
być nawet w formie pliku pobranego na telefon do pokazania.

7. ZAPOWIEDŹ: DROGA KRZYŻOWA (20.03.2020, 27.03.2020), NIEDZIELNA MSZA ŚWIĘTA
(22.03.2020)
Zapraszamy harcerzy i rodziców do uczestnictwa on-line w Drodze Krzyżowej oraz harcerskiej mszy świętej
transmitowanych z sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Niedzielna msza święta
odprawiona zostanie przez naczelnego kapelana ZHP ks. hm. Wojciecha Jurkowskiego o godz. 11.30. Nabożeństwo
Drogi Krzyżowej odprawione zostanie 20 i 27 marca o godzinie 20.00.
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