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Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
Druhny, Druhowie, Młodzież Harcerska,

Rozpoczyna się nowy rok harcerski i po przerwie regularnych zbiórek i utrudnieniach naszej pracy harcerskiej
związanych z epidemią COVID-19 pragniemy wrócić do regularnych zbiórek.

Podczas zbiórek obowiązywać będą nas następujące zasady bezpieczeństwa.  Zasady te dotyczą wszystkich
członków i uczestników pracy harcerskiej tak samo, łącznie z funkcyjnymi i gronem instruktorskim.

1. W zbiórce/spotkaniu/jakiejkolwiek pracy harcerskiej, uczestniczą osoby niemające objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 5 dni przed spotkaniem nie
miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie bądź w
izolacji, ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

2. Ponieważ praca harcerska może w każdej chwili być odwołana, rodzice są gotowi, o ile zajdzie taka
potrzeba, odebrać dziecko z miejsca zbiórki.

3. Młodzież harcerska uczestniczą w pracy harcerskiej po podpisaniu przez nich i przez ich
rodziców/opiekunów niżej podanego oświadczenia świadomego ryzyka zakażenia i zasad
bezpiecznego udziału w pracy harcerskiej.

4. Wszystkie osoby pełnoletnie – członkowie ZHP jak i rodzice/opiekunowie niezrzeszeni przebywający na
zbiórkach – przed uczestniczeniem/prowadzeniem działalności harcerskiej podpisują jednorazowo
oświadczenie świadomego ryzyka zakażenia i zasad bezpiecznego udziału w pracy harcerskiej.

5. W razie gdy uczestnik działalności harcerski lub osoba zamieszkująca z uczestnikiem zachoruje na
koronawirusa COVID-19, zgłasza się zachorowanie funkcyjnemu/funkcyjnej danej jednostki harcerskiej.

Każdy uczestnik zbiórek oraz różnych innych form pracy harcerskiej oraz rodzic/opiekun niepełnoletniego
uczestnika rozumie i świadomie przyjmuje ryzyko związane z zakażenia koronawirusem i będącą
konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19. Rozumie, że choć ZHP podejmie się
wszelkich starań, utrzymanie dystansu społecznego może nie zawsze być możliwe.

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
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COVID Assumption of Risk and Behavior Agreement 2022

Polish Scouting Organization – ZHP, Inc. (“the Organization”) recognizes the extraordinary circumstances of the

Coronavirus/COVID-19 pandemic. The Organization also recognizes the need to proceed with its activities, as best

as possible, consistent with CDC guidance and applicable state and local restrictions. These standards may change

from time to time with short notice.

Assumption of Risk

As a participant in the Organization’s activities, and/or a member of the Organization, I acknowledge the contagious

nature of the Coronavirus/COVID-19. I further acknowledge that the Organization cannot guarantee that I will not

become infected. I voluntarily agree to participation in the Organization’s activities with full knowledge and

understanding of the risk of possible infection. I assume all risk of infection for myself. I also acknowledge that

social distancing may not be always possible during the Organization’s activities.

As a parent/guardian of a participant who is a minor in the Organization’s activities, I acknowledge the contagious

nature of the Coronavirus/COVID-19. I further acknowledge that the Organization cannot guarantee that my child

not become infected. I voluntarily agree to my child’s participation in the Organization’s activities with full

knowledge and understanding of the risk of possible infection. I assume all risk of infection for my child. I also

acknowledge that social distancing may not be always possible during the Organization’s activities.

Behavior Agreement

In view of the extraordinary circumstances of the pandemic, I, as a participant or parent/guardian of a participant

who is a minor, agree to the following:

- to be on stand-by during any Organization activity, where my child is participating, to be available to pick up my

child on short notice, if required

- to report to the Organization that a member of my household has tested positive for Coronavirus/COVID-19

- to not let myself or my child participate in any Organization activity for at least 5 days, if any member of my

household has tested positive for Coronavirus/COVID-19 or has been exposed to someone who has tested positive
for Coronavirus/COVID-19

Participant/Member Parent/Guardian

Signature: __________________________________ Signature: ___________________________________

Name (print): _______________________________ Name (print): _______________________________

Date: ______________________________________ Date: ______________________________________
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