KOMUNIKAT NR 3 DOT. COVID-19
Z DNIA 29.03.2020
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:
− Jak zorganizować zbiórkę on-line
− Jak bezpiecznie używać maseczek
− Jak bezpiecznie używać rękawiczek
− Uchwała GK ZHP: Szczególne rozwiązania organizacyjne w związku z epidemią COVID-19

3. OŚWIADCZENIE DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH HARCERSKĄ SŁUŻBĘ
W załączeniu (załącznik 3.1) przekazujemy wzór oświadczenia, który powinien podpisać każdy wolontariusz
biorący udział w akcjach pomocowych koordynowanych przez Wasze hufce. Załączona wersja jest w opcji
szerokiego zakresu. Jeśli zachodzi konieczność podpisania oświadczenia w wąskim zakresie należy wpisać
konkretne pole służby na przykład:
− robienie zakupów osobom starszym i innym osobom potrzebującym,
− dostarczanie posiłków osobom starszym i innym osobom potrzebującym,
− sortowanie, przygotowywanie sprzętu do wypożyczenia,
− szycie i dostarczanie maseczek,
− pakowanie paczek żywnościowych,
− dostarczanie paczek żywnościowych we wskazane miejsce.
Wypełnione oświadczenie wolontariusz może dostarczyć do hufca w postaci:
− skanu/zdjęcia podpisanego dokumentu,
− dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym,
− (w przypadku członków ZHP posiadających konta e-mail w Office 365) za pomocą imiennego maila w
domenie ZHP załączając wypełnione oświadczenie i wpisując w treści maila „akceptuję oświadczenie”.
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4. GOV.PL/KORONAWIRUS: INFORMACJE PO KONFERENCJI PREZESA RADY MINISTRÓW I
MINISTRA ZDROWIA
Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi,
zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
− dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo
dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją
zawodową działalnością.
− wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym
przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się
przemieszczać w ramach tej działalności.
− załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić
niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa
miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może
znajdować się maksymalnie 35 osób.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak
spotykać z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze
religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie
mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Wskazane jest uczestnictwo w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre
zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności
galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Informacje zebrała phm. Edyta Walent
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