KOMUNIKAT NR 2 DOT. COVID-19
Z DNIA 24.03.2020
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. 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:
− Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu
− Zlot Intercamp 2020 odwołany
− Pełnij służbę #odpowiedzialnie
− Wspólne przesłanie Regionu Europejskiego WAGGGS i WOSM w związku z COVID-19
− Braterska kropla krwi
− Sprawności przygotowane przez XIII „Czarny” Szczep im. Zawiszy Czarnego i RPM „Ręka Metody”
− JOTI “Edycja Specjalna” – międzynarodowa przygoda dla każdego bez wychodzenia z domu!
− Najważniejsze: to, co czujesz jest ok

3. INFORMACJE DLA WOLONTARIUSZY
Pamiętajcie aby podpisać porozumienia wolontariackie z osobami, które pełnią służbę związaną z COVID-19.
W załączniku przesyłamy Wam wzór takiej umowy. W porozumieniu zapisano, że wolontariusz zapoznał się z
przepisami i regulaminami dotyczącymi bezpiecznej służby. Powinniście przygotować dokument, który będzie
zawierał podstawowe informacje z tego zakresu i udostępnić go wolontariuszom. Możecie skorzystać z
materiałów we strony zhp.pl (Pełnij służbę #odpowiedzialnie) oraz ze szkolenia BHP, które zostało
przeprowadzone w zeszłym tygodniu. W załącznikach przesyłamy Wam również „Zasady prawidłowego
stosowania i bezpiecznego ściągania rękawiczek” przygotowane przez HSR oraz prezentację ze szkolenia BHP. W
poprzednim komunikacie przesłaliśmy Wam klauzule RODO dla wolontariuszy i osób korzystających z Harcerskiej
Służby, ale dla porządku załączamy je również do tej wiadomości.
Wykaz załączników z materiałami dla wolontariuszy:
− Załącznik 1.1 – Klauzula RODO dla wolontariuszy dot. Harcerskiej Służby
− Załącznik 1.2 – Klauzula RODO dla osób starszych korzystających z Harcerskiej Służby
− Załącznik 2.1 - Wzór porozumienia wolontariackiego
− Załącznik 2.2 - „Zasady prawidłowego stosowania i bezpiecznego ściągania rękawiczek”
− Załącznik 2.3 – Prezentacja ze szkolenia BHP
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4. UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI
W załączeniu (załącznik 2.4) przekazujemy wzór umowy użyczenia nieruchomości wraz z protokołem
zdawczo–odbiorczym (załącznik 2.5). Z punktu widzenia prawnych podstaw zawierania tego typu umów, istotne
znaczenie ma kwestia praw do nieruchomości (tytułu, a podstawie którego hufiec włada daną nieruchomością).
Przedstawiony wzór zakłada, że hufiec jest właścicielem użyczanej nieruchomości. Gdyby w praktyce wyglądało
to inaczej, to znaczy, gdyby hufiec władał daną nieruchomością na innej podstawie niż prawo własności, to
przed ewentualnym zawarciem stosownej umowy prosimy o informację, ponieważ wówczas zaistnieje w
pierwszej kolejności potrzeba ustalenia, czy z prawnego punktu widzenia zawarcie takiej umowy w ogóle będzie
możliwe.

5. EWIDENCJONOWANIE KOSZTÓW NADZWYCZAJNYCH
Prosimy żebyście dokonywali dodatkowej ewidencji ponoszonych nadzwyczajnych kosztów w związku z bieżącą
sytuacją w kraju. O przesłanie informacji poprosimy oddzielnie na zakończenie naszych działań. Wzór
ewidencji stanowi tabela w załączniku (załącznik 2.6).

6. EWIDENCJOWANIE UDZIELANEGO WSPARCIA
Prosimy żebyście na bieżąco dokonywali ewidencjonowania udzielanego przez wolontariuszy w hufcach wsparcia.
O przesłanie informacji poprosimy oddzielnie na zakończenie naszych działań. Wzór ewidencji stanowi
tabela w załączniku (załącznik 2.7).

7. NARZEDZIA DO PRACY ZDALNEJ
Odpowiadając na pojawiąjące się pytania: oczywiście narzędziem do pracy zdalnej rekomendowanym przez GK
ZHP jest aplikacja Teams.
Na stronie zhp.pl pojawi się tutorial pokazujący możliwości tej aplikacji.

8. HARCERSKA SŁUŻBA A CHOROBY PRZEWLEKŁE
Bezpieczeństwo naszych instruktorów jest priorytetem. Właśnie dlatego komunikowane jest, aby harcerskiej
służby (tej wymagającej bezpośredniego kontaktu) nie podejmowały się m.in. osoby starsze i osoby przewlekle
chore.
Komisja Chorób Przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia definiuje chorobę przewlekłą jako: „Wszelkie
zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych:
− są trwałe,
− pozostawiają po sobie inwalidztwo,
− spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi,
− wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą
długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki”.
W aspekcie pomocy innym, ważne jest także, aby nie pomagały osoby, które cierpią na choroby i jednostki
wpływające na obniżenie odporności. Poniżej kilka najczęstszych (oczywiście nie wszystkie), kolejność jest
przypadkowa:
− pierwotny niedobór odporności (np. zespół Joba, zespół Wiskotta-Aldricha, zespół Nijmegen i wiele
innych),
− wtórny niedobór odporności (np. zakażenia HIV i choroba AIDS),
− alergie,
− mononukleoza,
− choroby nowotworowe,
− cukrzyca (zarówno typu 1, jak i 2),
− bulimia, anoreksja, niedożywienie,
− zespół Downa,
− choroba Gravesa-Basedowa – choroba autoimmunologiczna charakteryzująca się nadczynnością tarczycy,
oraz inne zaburzenia funkcjonowania tarczycy,
− białaczka i inne choroby krwi,
− zespół Di George’a,
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−
−
−
−
−

zespół i choroba Cushinga - Nadczynność kory nadnerczy – zwiększone wydzielanie glikokrytosterydów
(zwłaszcza kortyzolu) powoduje obniżenie odporności,
stosowanie leków immunosupresyjnych (stosowane po przeszczepach w celu ochrony przed odrzuceniem
przeszczepu),
przewlekła niewydolność nerek – prowadzi do obniżenie ilość limfocytów we krwi (komórek układu
odpornościowego),
niewydolność wątroby – prowadzi do obniżenia syntezy białek układu odpornościowego,
mocznica.

To oczywiście nie wszystkie choroby, które wpływają na „osłabienie” układu odpornościowego.
Ważne są również czynniki zwiększające ryzyko zgonu lub ciężkiego przebiegu COVID-19. Na chwilę obecną, z
dotychczasowych badań i obserwacji, wynika, że najczęściej należą do nich:
− starszy wiek,
− choroby układu sercowo-naczyniowego,
− cukrzyca,
− przewlekłe choroby układu oddechowego (w tym astma),
− nowotwory,
− zaburzenia odporności.
Pamiętajmy, aby nasza harcerska służba była przede wszystkim bezpieczna.

9. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Poniżej przesyłamy odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w ostatnim czasie, a odpowiedzi nie było powyżej:
CZY W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE GIS POPROSIŁ O SŁUŻBĘ WSPIERAJĄCĄ W POSTACI POMOCY PERSONELOWI
MEDYCZNYMI (OPIEKA NA DZIEĆMI, ZAKUPY, ITP.) POWINNIŚMY TO JESZCZE GDZIEŚ ZGŁASZAĆ NP. W
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ CZY WBIZK?
Główny Inspektor Sanitarny zwrócił się do nas z prośbą abyśmy wspierali wyłącznie znajomy nam personel
medyczny. Nie ma potrzeby zgłaszania tego do służb państwowych. Odbywa się to na zasadzie pomocy
sąsiedzkiej.
CZY ZHP ZABEZPIECZA PEŁNOLETNIM WOLONTARIUSZOM JAKIEŚ ŚRODKI OCHRONNY, EWENTUALNE ZWROTY
DOJAZDU LUB POSIŁKÓW CZY MAMY TO ZABEZPIECZYĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE, W SENSIE KOMENDY
CHORĄGWI LUB KOMENDY HUFCÓW?
Jeśli pomoc udzielana jest przy współpracy ze służbami państwowymi to przede wszystkim środku ochrony
powinny zostać przez nie zapewnione. Jeśli organizowana pomoc jest kierowana do wewnątrz organizacji np.
nasi harcerscy seniorzy lub na zewnątrz ale na zasadzie pomocy sąsiedzkiej z naszej inicjatywy to warto
stosować wytyczne dotyczące unikania kontaktu bezpośredniego np. odebranie listy zakupów i pieniędzy spod
drzwi a następnie pozostawienie zakupów i rozliczenia również pod drzwiami.
ZHP nie dysponuje środkami, które umożliwiłyby zabezpieczenie kosztów podróży, posiłków czy środków
ochrony.
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