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Komunikat nr. 3 nt. Coronavirus COVID-19 – 17 marzec 2020
Na skutek rozwoju pandemii wirusa COVID-19 i biorąc pod uwagę decyzje i zlecenia rządu w Wielkiej Brytanii
o ograniczenie kontaktów społecznych i nie koniecznych podróż Zarząd Okręgu ZHP w WB podjął decyzje
zawieszenia osobistych spotkań harcerskich z dniem 17 marca 2020 na okres nie określony. Odwołane są
spotkania osobowe na zbiórkach, zebraniach i akcjach noclegowych. Zarząd Okręgu będzie stale śledzić
sytuacje. Decyzja o zmianie tego stanowiska będzie podjęta przez Zarząd Okręgu i wydana w komunikacie i
rozesłana drogą służbową. Funkcyjni i grono instruktorskie utrzymują stały kontakt ze swoimi harcerskimi
przełożonymi. Prosimy o wyrozumienie sytuacji w obecnych warunkach.
Zachęcamy wszystkie jednostki harcerskie do utrzymania kontaktu ze swoimi członkami i uczestnikami
organizując wirtualne spotkania i udzielenie informacji o sprawnościach zuchowych i harcerskich, które
można zdobywać indywidualnie, i które rozwiną zdolności w dziedzinie zainteresowań młodzieży harcerskiej.
Zachęcamy pamiętać o harcerskiej służbie bliźnim, udzielając pomocy ludziom w potrzebie, o ile warunki i
możliwości na to pozwolą.
Związek Harcerstwa Polskiego, który działa poza granicami kraju, jest niezależnym związkiem harcerskim od
tych, które prowadzą swoją działalność na terenie Polsce (np. ZHP krajowe, ZHR). Nasz związek prowadzi
działalność na czterech kontynentach. Okręgi nasze (ZHP) działają w następujących krajach: Argentyna,
Australia, Francja, Irlandia, Kanada, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Mamy również jednostki w kilku
krajach europejskich. Każdy okręg wydaje zlecenia na temat COVID-19 odpowiednie na warunki w kraju
swojej działalności. Ogólne informacje o działalności Okręgu ZHP w Wielkiej Brytanii można znaleźć
www.zhpwb.org.uk
Przypominamy, że w Wielkiej Brytanii, codziennie o 14:00 są podane informacje i instrukcje co do stanu
COVID19, wydane przez Department of Health and Social Care i Public Health England. Informacje można
znaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
Health Protection Scotland https://www.hps.scot.nhs.uk/
Dobre rady jak poradzić sobie w sytuacji choroby można też znaleźć na stronie internetowej NHS
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
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Communication about the Coronavirus COVID-19 – 17 March 2020
As a result of the developments of the COVID-19 pandemic and in consideration of the UK government advice
about avoiding social interaction and non-essential travel, The Board of Trustees of the Polish Scouting
Association (UK Region) (PSA UK Region) has taken the decision to suspend all face to face activities, meetings
and overnight events for all units within the organisation. The suspension is valid as of 17 March 2020 and
will continue until further notice. The Trustees will continue to monitor the situation and will issue further
communications as required including the confirmation of the lifting of the suspension of activities. All
leaders and post holders should maintain regular contact with their line managers. In the interest of all
concerned we ask for your understanding and cooperation.
We encourage all leaders to keep in contact with members and participants within their units and to
encourage children and adults within our organisation to participate in virtual meetings and to continue to
develop their skills through gaining new badges of interest which can be done on an individual basis or with
the help of parents and carers. We encourage everyone to consider their neighbours and local community
and, if circumstances and safety allows, to help others in need.
The Polish Scouting Association (Związek Harcerstwa Polskiego (który działa poza granicami kraju)) is an
independent scouting organisation operating exclusively outside of Poland. We operate across four
continents in Argentina, Australia, France, Ireland, Canada, USA and the UK, as well as in some other
European countries. Activities in each country are managed by a Board of Trustees who are responsible for
issuing statements and directives about COVID-19 in accordance with the government guidelines of the
country in which they operate. More information about PSA UK Region can be found on www.zhpwb.org.uk
The Department of Health and Social Care and Public Health England issue daily updates at 14.00 about
COVID-19. Information can be found on the government website:
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
Health Protection Scotland https://www.hps.scot.nhs.uk/
Useful information and advice on how to manage your health if you are suffering from the virus can be found
on the NHS website: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
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