Zarządzenie Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
pozostających pod opieką harcerskich wychowawców
podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2020
z dnia 08 czerwca 2020 roku.
1. Polecam omówienie z kadrą wychowawczą i obsługową obozów zagadnienia:
• z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na obozach/koloniach/stanicach NAL
• z zakresu postaw, zachowań i relacji opiekuna (drużynowego) oraz pozostałej kadry
wychowawczej wobec wychowanków/podopiecznych (aby zapobiegać podejrzeniom
o niewłaściwe, dwuznaczne zachowanie się wobec wychowanków)
• z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19, które są zawarte w
Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
wymagań sanitarno-higienicznych zawartych w instrukcji sanitarnej dla obozów
organizowanych pod namiotami
• z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
• z zasadami higieniczno-sanitarnymi jakie obowiązują na obozach
• zasadami zbierania oświadczeń rodziców o stanie zdrowia dziecka w dniu wyjazdu
Odpowiedzialnymi za to czynię komendy hufców i komendy obozów
2. Polecam przygotowanie dokumentów:
• szczegółowego regulaminu uczestnika z zasadami higieny podczas wypoczynku
i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/ opiekunom prawnym
• oświadczenia kadry i personelu wypoczynku o stanie zdrowia w dniu wyjazdu
• oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników o stanie
zdrowia w dniu wyjazdu
• oświadczenie pełnoletnich uczestników o stanie zdrowia w dniu wyjazdu
3. Polecam komendom hufców i komendom obozów:
• w sprawach wątpliwych dot. spraw higieniczno-sanitarnych konsultację z właściwym
terenowo państwowym inspektorem sanitarnym, ze względu na lokalizację obozu
• bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa
4. Polecam Komendom obozu zobowiązać kadrę wychowawczą do omówienia z uczestnikami
przed obozem, a najpóźniej w pierwszym dniu obozu z obowiązującymi regulaminami
(odnotować to w dzienniku zajęć) oraz na początku każdych zajęć instruktażu o zasadach
bezpieczeństwa i zachowania się
5. Zobowiązuję komendy hufców i komendy obozów do przestrzegania wszystkich przepisów
dot. organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

hm. Tomasz Kujaczyński

