Zasady
prowadzenia działań bezpośrednich przez jednostki
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
§1
Zakres stosowania Zasad i przestrzeganie prawa
1. Zasady prowadzenia działań bezpośrednich przez jednostki Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, zwane dalej „Zasadami”, mają zastosowanie do działających w ramach
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: gromad zuchowych, drużyn harcerskich, zastępów
działających w ramach drużyn, hufców, szczepów oraz pozostałych struktur, z wyłączeniem
Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR.
2. Pod pojęciem „zbiórki” w rozumieniu niniejszych Zasad, rozumie się wszelką działalność
organizacyjną wykonywaną przez jednostki ZHR, polegającą na bezpośrednim kontakcie
osób w nich uczestniczących.
3. Zasady obowiązują do odwołania, w okresie stanu epidemii wywołanego zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 (znanym także, jako „COVID-19” lub „koronawirus”).
Do zapewnienia stosowania Zasad zobowiązane są osoby kierujące jednostką organizującą
zbiórkę (drużynowi, drużynowe, instruktorki, instruktorzy, pełnoletni opiekunowie
uczestniczący w zbiórce), przy czym w przypadku zbiórek zastępów, osobami
odpowiedzialnymi za przestrzeganie Zasad są drużynowi w ramach nadzoru sprawowanego
nad zastępami.
4. Postanowienia niniejszych Zasad mają zastosowanie do każdego rodzaju zbiórek, o których
mowa w Zasadach.
5. We wszelkich działaniach należy postępować ostrożnie, rozsądnie, z dbałością
o bezpieczeństwo uczestników, zgodnie z niniejszymi Zasadami, a także zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi na obszarze, na którym są prowadzone.
6. Gdyby z przepisów prawa wynikały obowiązki inne lub dalej idące niż niniejsze Zasady,
należy stosować przepisy prawa.
§2
Osoby mogące uczestniczyć w zbiórkach
1. W zbiórkach (działaniach polegających na bezpośrednim kontakcie osób w nich
uczestniczących) mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki:
a) niemające gorączki ani objawów choroby zakaźnej, niebędące z mocy prawa
na kwarantannie bądź izolacji;
b) które według ich najlepszej wiedzy, w okresie ostatnich 10 dni nie miały kontaktu
z osobami poddanymi izolacji domowej w związku z zagrożeniem wynikającym
z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (koronawirus), przy czym ograniczenie to
nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych.

2. W przypadku niepełnoletnich uczestniczek i uczestników,
udział w zbiórkach wymaga uprzedniego uzyskania zgody ich
rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej, zgodnej
z oświadczeniem
stanowiącym
Załącznik
do Zasad.
Dotychczasowe oświadczenia wydane na podstawie uchwał
Naczelnictwa ZHR i Zarządów Okręgów zachowują moc.
§3
Osoby wykluczone z bezpośredniego udziału w zbiórkach
1. W zbiórkach nie mogą uczestniczyć:
a) Osoby chore na chorobę zakaźną wywołaną COVID-19;
b) Osoby chore na inną chorobę zakaźną przenoszoną drogą kropelkową, niż
COVID-19;
c) Osoby odbywające kwarantannę lub izolację w związku z COVID-19 albo inną
chorobą zakaźną.
2. W przypadku stawienia się na zbiórce osoby, której objawy wskazują na gorączkę
lub chorobę zakaźną, w tym w szczególności objawy COVID-19, należy ją odizolować
od bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami, a prowadzący zbiórkę powinien
zorganizować jak najszybsze przekazanie jej rodzicom lub prawnym opiekunom.
3. Osobom, o których mowa w punkcie 1. i 2., należy zapewnić możliwość udziału w pracy
jednostki w formach zdalnych. Należy utrzymywać z nimi kontakt i prowadzić pracę
harcerską za pomocą środków łączności, z wykorzystaniem narzędzi metodycznych
dostosowanych do warunków.
4. Stan choroby, odbywania kwarantanny, izolacji nie zwalnia danej osoby z żadnych praw
ani obowiązków harcerskich, przy czym te z nich, które polegają na bezpośrednim kontakcie
z innymi osobami, powinny być realizowane w innej, bezpiecznej formie.
§4
1. Zbiórki powinny odbywać się zgodnie z zasadami wynikającymi z aktualnych przepisów
dotyczących ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przy
czym w momencie wprowadzenia niniejszych zasad obowiązują przepisy rozporządzenia
Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz.
861 ze zm.).
2. Zbiórki mogą odbywać się:
a) w otwartej przestrzeni publicznej (na zewnątrz) – wyłącznie wg zasad określonych w § 6;
b) w pomieszczeniach służących do realizacji statutowych celów ZHR, tj. w harcówkach,
nieruchomościach będących w dyspozycji ZHR w jakiejkolwiek formie prawnej (własność,
najem, użyczenie itp.) – o ile w zbiórce uczestniczy nie więcej niż 1 osoba na 7m2
powierzchni lokalu, wg zasad określonych w § 7.

c) W mieszkaniach lub w budynkach, będących miejscem
zamieszkania lub pobytu organizatora zbiorki, wg zasad
określonych w § 8.
§5
Lista uczestników każdej zbiórki i obowiązek zawiadamiania
o możliwości zakażenia
1. W zbiórce powinny uczestniczyć osoby będące członkami
ZHR, których tożsamość jest znana osobie organizującej
zbiórkę (osoby imiennie wskazane do udziału w zbiórce). Osoba niebędąca członkiem ZHR
może uczestniczyć w zbiórce, jeżeli została imiennie zaproszona do udziału w niej przez
osobę organizującą zbiórkę i spełnia wymogi określone w § 3. W zbiórce nie powinny
uczestniczyć osoby inne niż określone w zdaniach poprzedzających niniejszy punkt.
2. Podczas każdej zbiórki należy sporządzić listę obecności wszystkich osób obecnych
na zbiórce, zawierającą co najmniej ich: imiona, nazwiska, numery telefonów, a w przypadku,
gdy jednostka nie posiada numerów telefonów i adresów mailowych do co najmniej jednego
rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniego uczestnika zbiórki) – także
numer telefonu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednego rodzica lub opiekuna
prawnego. Sporządzenie powyższej listy obecności ma na celu możliwość powiadomienia
uczestników zbiórki lub ich rodziców albo opiekunów prawnych, w przypadku uzyskania
wiedzy o udziale w zbiórce osoby zakażonej COVID -19.
3. Każdy uczestnik zbiórki ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę prowadzącą
zbiórkę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia zbiórki wykryte zostanie u niego zakażenie
COVID-19.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, osoba prowadząca zbiórkę ma obowiązek
zawiadomić o tym, odpowiednio:
a) Hufcową, Hufcowego albo Komendantkę Chorągwi lub Komendanta Chorągwi –
w przypadku, gdy dotyczy to zbiórki zastępu, drużyny, gromady, hufca, komisji
instruktorskiej, kapituł stopni, innych komisji i jednostek działających w ramach danej
chorągwi;
b) Przewodniczącą Zarządu Okręgu lub Przewodniczącego Zarządu Okręgu – w przypadku,
gdy dotyczy to zbiórki władz okręgu (Zarządu Okręgu lub Komisji Rewizyjnej Okręgu);
c) Naczelniczkę Harcerek lub Naczelnika Harcerzy – w przypadku, gdy dotyczy to zbiórki
Głównej Kwatery Harcerek, Głównej Kwatery Harcerzy, Komisji Harcmistrzyń, Komisji
Harcmistrzowskiej, innych komisji i jednostek działających na poziomie władz, odpowiednio,
Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy;
d) Przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – w przypadku, gdy dotyczy to
zbiórki Władz Naczelnych ZHR.
§6
Zbiórki w otwartej przestrzeni publicznej (na zewnątrz)

1. Podczas zbiórki prowadzonej w otwartej przestrzeni
publicznej konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
a) Liczba uczestników zbiórki (np. drużyna, gromada, zastęp,
hufiec, chorągiew, impreza centralna) nie może być większa niż
150 osób, z tym że do liczby tej nie wlicza się osób w pełni
zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. (W przypadku
zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, zmiana liczby
osób nie wymaga zmiany niniejszych Zasad). Jeżeli w zbiórce
ma uczestniczyć więcej niż 150 osób (szczep, hufiec,
chorągiew, impreza centralna) należy zweryfikować liczbę osób zaszczepionych (np. prosząc
o złożenie oświadczeń), tak być mieć pewność, iż przestrzegany jest wymóg ilości osób.
W przypadku braku weryfikacji, w zbiórce nie może uczestniczyć więcej niż 150 osób.
b) Uczestnicy zbiórki w miarę możliwości nie powinni mieć ze sobą bezpośredniego
fizycznego kontaktu (nie powinni się dotykać), w szczególności podczas powitań, pożegnań,
zabaw i innych zajęć.
c) Należy realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakresie wynikającym z przepisów
powszechnie obowiązujących , a także w miarę możliwości zachowywać co najmniej
1,5-metrową odległość pomiędzy uczestnikami zbiórki.
§7
Zbiórki w pomieszczeniach
1. Zbiórki mogą być przeprowadzane w pomieszczeniach (harcówkach, pomieszczeniach
będących z dyspozycji ZHR albo innych wykorzystywanych do przeprowadzenia zbiórki).
2. Podczas zbiórki konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
a) W zbiórce nie może uczestniczyć więcej niż jedna osoba na 7m2 powierzchni lokalu, zaś
w przypadku gdy liczba jest większa, niż jedna osoba na 7m2 , liczba uczestników zbiórki
nie powinna być większa niż 25 osób, z zastrzeżeniem lit. „b” i „c”
b) Do liczby uczestników zbiórek nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych, przy czym
organizator zbiórki powinien zweryfikować liczbę osób zaszczepionych (np. prosząc
o złożenie oświadczeń), tak by mieć pewność, iż przestrzegany jest wymóg ilości osób.
W przypadku braku weryfikacji, w zbiórce nie może uczestniczyć więcej niż 25 osób.
c) Do liczby uczestników zbiórek organizowanych w budynkach (mieszkaniach) należących
do organizatora zbiórki nie wlicza się ponadto domowników.
d) Uczestnicy zbiórki, w miarę możliwości, nie powinni mieć ze sobą bezpośredniego
fizycznego kontaktu (nie powinni się dotykać), w szczególności podczas powitań, pożegnań,
zabaw i innych zajęć.
c) Należy realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakresie wynikającym z przepisów
powszechnie obowiązujących, a także w miarę możliwości zachowywać co najmniej
1,5-metrową odległość pomiędzy uczestnikami zbiórki.
d) Osoby uczestniczące w zbiórce powinny dezynfekować dłonie.

f) Przed i po zbiórce należy zdezynfekować wszystkie
powierzchnie, z którymi stykali się bezpośrednio uczestnicy
zbiórki, a w szczególności: ławki, krzesła, stoły, klamki,
poręcze, a także: toaletę, umywalki, pomieszczenie kuchenne;
g) Przed i po zbiórce należy przez czas co najmniej 10 minut
wietrzyć pomieszczenie, w którym odbyła się lub ma odbyć się
zbiórka;
h) Jeżeli plan zbiórki przewiduje spożywanie żywności lub
napojów, uczestnik zbiórki powinien korzystać wyłącznie
z własnych naczyń i sztućców.
§8
Zbiórki z nocowaniem (biwaki).
1. Możliwa jest organizacja zbiórek z nocowaniem (biwaków).
2. W przypadku organizacji biwaków należy przestrzegać wszelkich zasad wynikających
z obowiązujących w ZHR regulaminów i instrukcji, a nadto:
a) w przypadku biwaków organizowanych w miejscach świadczących usługi hotelowe
(hotele, schroniska, agroturystyka itp.), należy dostosować się do zasad obowiązujących
dla świadczenia usług hotelowych;
b) w przypadku biwaków organizowanych w miejscach nie świadczących usług hotelowych
(harcówki, szkoły, parafie, prywatne posesje itp.), należy przestrzegać, by liczba uczestników
nie była większa niż 1 osoba na 7m2 zajmowanej powierzchni, zaś w przypadku gdy liczba
uczestników jest większa, niż jedna osoba na 7m2 , liczba uczestników zbiórki nie powinna
być większa niż 25 osób, z zastrzeżeniem lit. „c” i „d”
c) Do liczby uczestników zbiórek nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych, przy czym
organizator zbiórki powinien zweryfikować liczbę osób zaszczepionych (np. prosząc
o złożenie oświadczeń), tak być mieć pewność, iż przestrzegany jest wymóg ilości osób.
W przypadku braku weryfikacji, w zbiórce nie może uczestniczyć więcej niż 25 osób.
d) w przypadku zajęć realizowanych na zewnątrz, maksymalna liczba uczestników nie może
przekraczać liczby przewidzianej dla zbiórek realizowanych na zewnątrz;
e) dojazd i powrót z miejsca biwaku powinien być w miarę możliwości realizowany
transportem prywatnym. W przypadku korzystania z transportu publicznego, należy
bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w komunikacji zbiorowej.
§9
Zbiórki służbowe władz naczelnych i terenowych
1. Zbiórki służbowe władz Naczelnych i terenowych Związku odbywają się przy zachowaniu
reżimu sanitarnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących oraz określonych
niniejszym regulaminem dla wszystkich rodzajów zbiórek, przy czym nie obowiązują
ograniczenia ilościowe dotyczące liczby uczestników ( § 26 ust. 15 pkt 1 rozporządzenia).

2. Pod pojęciem zbiórek służbowych władz naczelnych rozumie
się działania: Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek,
Naczelnika Harcerzy, Rady Naczelnej, Naczelnictwa, Komisji
Rewizyjnej Związku i Sądu Harcerskiego.
3. Pod pojęciem zbiórek służbowych władz terenowych rozumie
się działania władz okręgów,
obwodów, chorągwi i hufców obejmujące spotkania służbowe
zarządów okręgów, zarządów obwodów, komisji rewizyjnych
okręgów, komend chorągwi i hufców, w tym kursy
instruktorskie i komisje (kapituły) stopni.
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo harcerki/harcerza
w bezpośrednich działaniach organizowanych przez ZHR
Jako
rodzice/opiekunowie
prawni
wyrażamy
zgodę
na
uczestnictwo
……………………………………….. w bezpośrednich działaniach (spotkaniach)
organizowanych przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Stan zdrowia dziecka pozwala na spotkania z innymi osobami, w szczególności dziecko
nie ma gorączki ani objawów choroby zakaźnej oraz że dziecko nie jest na kwarantannie.
2. Wg naszej najlepszej wiedzy dziecko w okresie ostatnich 10 dni nie miało kontaktu
z osobami poddanymi izolacji domowej w związku z zagrożeniem wynikającym
z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. (ograniczenie nie dotyczy osób w pełni
zaszczepionych przeciwko COVID-19)
3. W razie zmiany w stanie zdrowia dziecka (gorączka, objawy choroby zakaźnej itp.)
zobowiązujemy się do niewysyłania dziecka na zbiórkę/spotkanie.*
4. Znana jest nam treść Zasad prowadzenia działań bezpośrednich przez jednostki Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Nie wnosimy uwag do organizacji zbiórek/spotkań przeprowadzonych zgodnie z tymi
zasadami.

………………………………..…………………………
(data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

