Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 396/1
z dnia 08.11.2020 roku
w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR
od 9 listopada 2020 roku

§1
Na podstawie § 19 ust. 3 lit. „a” Statutu ZHR Naczelnictwo zmienia dotychczasowe zasady dotyczące
ograniczeń w działalności jednostek ZHR.
§2
Pod pojęciem zbiórki, w rozumieniu niniejszej uchwały, rozumie się wszelkie działania podejmowane
przez wszystkie struktury i jednostki organizacyjne ZHR.
Od 9 listopada 2020r. do odwołania:
1) Nie mogą odbywać się zbiórki polegające na bezpośrednim kontakcie uczestników, z zastrzeżeniem
pkt. 2, 3 i 4. Działalność jednostek ZHR powinna odbywać się z wykorzystaniem możliwości i sposobów
innych, niż spotkania bezpośrednie uczestników.
2) Mogą odbywać się zbiórki w ramach działań Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR mające na celu
realizację działań, związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2, pod warunkiem, że zbiórka odbywa się:
a) w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności
statutowej przez ZHR, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub zebrań odległości
nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni
budynku lub innego obiektu oraz realizacji przez uczestników obowiązku zakrywania ust i nosa.
b) na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.
3) Mogą odbywać się szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy.
4) Zbiórki służbowe władz naczelnych i władz terytorialnych ZHR, powinny odbywać się zdalnie, przy
czym poszczególne władze mogą zadecydować o odbyciu zbiórki w kontakcie bezpośrednim.
§3
Zbiórki, o których mowa w § 2 pkt 2, 3 i 4, muszą odbywać się z poszanowaniem wszelkich ograniczeń
wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności z zapewnieniem

bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami, realizacji obowiązku zasłaniania ust i nosa, ograniczeń
dotyczących przemieszkania się i korzystania z noclegów.
§4
Ustala się, iż w działaniach Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR mogą brać udział osoby po ukończeniu
szkoły podstawowej, przy czym warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest posiadanie
pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.
§5
Uchwała zastępuje wszystkie dotychczasowe uchwały Naczelnictwa oraz Zarządów Okręgów dotyczące
bezpośredniej działalności jednostek ZHR w czasie epidemii koronawirusa.
§6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

