UCHWAŁA NACZELNICTWA ZHR nr 427/6
z dnia 12. listopada 2021 r.
w sprawie bezpośrednich działań jednostek ZHR
Na podstawie § 19 ust. 3 lit. „a” i „c” Statutu ZHR, Naczelnictwo uchwala, co następuje:
§1
Naczelnictwo ZHR zmienia dotychczasowe zasady dotyczące ograniczeń w działalności
jednostek ZHR, stanowiące załącznik do Uchwały Naczelnictwa ZHR nr 427/1 (dalej
„Zasady”) w ten sposób, że:
1. § 2 ust. 1 „Zasad” otrzymuje brzmienie:
„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.

Zgoda rodziców/opiekunów, stanowiąca załącznik do „Zasad” otrzymuje brzmienie:

„Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo harcerki/harcerza w bezpośrednich
działaniach organizowanych przez ZHR
Jako
rodzice/opiekunowie
prawni
wyrażamy
zgodę
na
………………………………………..
w
bezpośrednich
działaniach
organizowanych przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

uczestnictwo
(spotkaniach)

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)”

§2
Załącznikiem do niniejszej uchwały jest ujednolicony tekst „Zasad prowadzenia działań
bezpośrednich przez jednostki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”, obejmujący „Zasady”
wynikające z Uchwał 427/1 i 427/6.
§3
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

/-/ hm. Karol Siergiej

