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Wytyczne dotyczące organizacji pracy skautowej 

w związku ze stanem epidemii COVID-19 

Szczepy i drużyny RRP uruchamiają prowadzenie zbiórek, biwaków i innych form 

pracy podczas stanu epidemii COVID-19 w trzech etapach: 

1. W każdym szczepie odbywa się spotkanie kadry szczepu, w trakcie którego 

komendant przekazuje informacje o harmonogramie działań oraz o obowiązujących 

środkach bezpieczeństwa. 

2. Komendanci lub drużynowi przekazują informacje rodzicom/opiekunom skautów 

i  skautek, informując ich o rozpoczęciu nowego roku skautowego i obowiązujących 

środkach bezpieczeństwa. 

3. Odbywają się zbiórki i inne formy pracy zastępów/drużyn przy zachowaniu środków 

bezpieczeństwa oraz po wypełnieniu oświadczeń związanych z COVID-19. 

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy skautowej dotyczące skautów i kadry. 

W zbiórce lub innej formie pracy skautowej, jeśli jest ona dopuszczona do realizacji, 

uczestniczą osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w 

okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie 

zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie, ani nie miały świadomego kontaktu 

z osobą zakażoną koronawirusem. 

Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie pracy skautowej po wyrażeniu pisemnej 

zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka 

związanego z COVID-19. Osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości 

ryzyka związanego z COVID-19. Wzory dokumentów znajdują się na stronie 

www.royalrangers.pl 

Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami: środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice itp. W przypadku 

osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. Gdy 

chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, 

to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez 

upoważnione do tego organy.  

Wydarzenia w formie pracy skautowej z nocowaniem (np. biwak, szkolenie, akcja) mogą 

być organizowane tylko w obiektach i miejscach spełniających przewidziane dla nich 

warunki bezpieczeństwa. W jednym pokoju  lub  namiocie powinni być skauci z jednego 

środowiska, przy zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają min. 4m2 powierzchni noclegowej 

lub w namiotach turystycznych maksymalnie 3 osoby. Organizator musi zapewnić 

dodatkowe pomieszczenie/namiot na wypadek konieczności czasowego odizolowania 

uczestnika z podejrzeniem choroby zakaźnej. 

W trakcie zbiórki lub innej formy pracy skautowej należy: obowiązkowo 

zdezynfekować/umyć ręce przed rozpoczęciem, ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi 

uczestnikami, ograniczyć używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego 

przedmiotu/rekwizytu. Rekomenduje się zajęcia nie wymagające fizycznego kontaktu 

pomiędzy uczestnikami.  

Osoba nadzorująca zbiórkę lub inną formę pracy skautowej: informuje uczestników 

o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki; sprawdza listę obecności w systemie ERP Scout 

lub sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą 

przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy; na bieżąco śledzi stronę 

www.gov.pl/koronawirus/ z obowiązującymi obostrzeniami w prawie i stosuje się do nich. 

Należy stosować się również do regionalnych obostrzeń dla powiatów „czerwonych” 

i „żółtych” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 

1356 z późn.zm.) 
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Strefa zielona Strefa żółta Strefa czerwona 

ZBIÓRKI I INNE STACJONARNE FORMY PRACY 

Miejsce 

W miarę możliwości na świeżym powietrzu. Jeśli w 

pomieszczeniu zamkniętym to: 

• w szkole – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły, 

• w innych pomieszczeniach - 1 osoba przypada na 4 

m2, 

• należy wietrzyć raz na godzinę. 

W miarę możliwości na świeżym powietrzu. Jeśli 

w pomieszczeniu zamkniętym to: 

• w szkole – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem 

szkoły, 

• w innych pomieszczeniach - 1 osoba przypada         

na 4 m2, 

• przy zachowaniu obowiązującego dystansu 

społecznego, 

• należy wietrzyć raz na godzinę. 

Wyłącznie na świeżym 

powietrzu, przy 

zachowaniu 

obowiązującego 

dystansu społecznego. 

Maksymalna ilość osób 

Maksymalnie do 150 osób (z kadrą i opiekunami). Maksymalnie do 50 osób (z kadrą i opiekunami). 

Wyłącznie w ramach środowisk pracujących ze sobą 

w ciągu całego roku skautowego. 

Wyłącznie w ramach 

oddzielnych zastępów 

i drużyn. Do 25 osób   

(z kadrą i opiekunami). 

Program 

W programie zbiórki nie ma zwiedzania zamkniętych 

obiektów publicznych np. muzea, kina. Możliwe jest 

korzystanie z obiektów publicznych będących na 

otwartej przestrzeni.  

W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów 

publicznych np. muzea, kina. 

Możliwe jest korzystanie z obiektów publicznych 

będących na otwartej przestrzeni. 

W programie tylko 

zajęcia bez kontaktu 

fizycznego pomiędzy 

osobami. 

Inne zasady bezpieczeństwa 

Dezynfekcja rąk przed zbiórką i po zbiórce. Dezynfekcja rąk przed zbiórką i po zbiórce. Dezynfekcja 

przedmiotów/rekwizytów używanych przez różne osoby 

w czasie pomiędzy ich używaniem. „Na żywo” 

maksymalnie co 2 tygodnie. 

„Na żywo” tylko po 

akceptacji kadry. 

Maksymalnie co 2 

tygodnie.  

BIWAKI I INNE FORMY PRACY Z NOCOWANIEM 

Miejsce 

Zgodnie z informacją zawartą w ogólnych zasadach 

bezpieczeństwa pracy skautowej. 

Zgodnie z informacją zawartą w ogólnych zasadach 

bezpieczeństwa pracy skautowej. 

Zakaz 

Maksymalna liczba osób 

Maksymalnie do 150 osób (z kadrą i opiekunami). 

 

Grupa wyjazdowa może liczyć do 25 osób (z kadrą 

i opiekunami). Tylko dla oddzielnych zastępów/drużyn 

pracujących ze sobą w ramach zbiórek. 

Zakaz 

Program 

Powinien być realizowany w miejscach zapewniających 

ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

Powinien być realizowany w miejscach zapewniających 

ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

Zakaz 
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Zaleca się, aby w programie nie było zwiedzania 

zamkniętych obiektów publicznych np. muzea, kina. 

Możliwe jest korzystanie z obiektów publicznych 

będących na otwartej przestrzeni.  

W programie wyjazdu nie ma zwiedzania obiektów 

publicznych. 

Rodzice/opiekunowie skautów 

Informują przed wyjazdem organizatora o chorobie 

przewlekłej dziecka, mogącej narazić je na cięższy 

przebieg zakażenia. 

To samo dotyczy kadry. 

W obu przypadkach konieczne jest dostarczenie opinii 

lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w wyjeździe. 

Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny 

kontakt zapewniający szybką komunikację. 

Zobowiązują się do niezwłocznego (do 12 godz.) odbioru 

dziecka z wyjazdu w przypadku wystąpienia u ich dziecka 

objawów: podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności. 

Wyrażają zgodę na wykonanie pomiaru temperatury. 

Informują przed wyjazdem organizatora o chorobie 

przewlekłej dziecka, mogącej narazić je na cięższy 

przebieg zakażenia. 

To samo dotyczy kadry. 

W obu przypadkach konieczne jest dostarczenie opinii 

lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w wyjeździe. 

Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny 

kontakt zapewniający szybką komunikację. 

Zobowiązują się do niezwłocznego (do 12 godz.) 

odbioru dziecka z wyjazdu w przypadku wystąpienia 

u ich dziecka objawów: podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, duszności. 

Wyrażają zgodę na wykonanie pomiaru temperatury. 

Zakaz 

Inne zasady bezpieczeństwa 

Należy przygotować Regulamin uczestnictwa, który 

zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan 

zagrożenia epidemicznego. 

Należy w trakcie wyjazdu posiadać minimum dwa 

termometry do pomiaru temperatury dzieciom. 

Kadra wyjazdu jest zobowiązana znać procedurę 

postępowania w przypadku podejrzenia u osoby 

z zewnątrz zakażenia koronawirusem. 

Organizator zapewnia dostęp do środków do 

dezynfekcji. 

Należy przygotować Regulamin uczestnictwa, który 

zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan 

zagrożenia epidemicznego. 

Należy w trakcie wyjazdu posiadać minimum dwa 

termometry do pomiaru temperatury dzieciom. 

Kadra wyjazdu jest zobowiązana znać instrukcję 

postępowania w przypadku podejrzenia u osoby 

z zewnątrz zakażenia koronawirusem. 

Organizator zapewnia dostęp do środków do 

dezynfekcji. 

Zakaz 
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Zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorowania 

na COVID-19 

I. W przypadku wystąpienia charakterystycznych objawów związanych 

z zakażeniem koronawirusem (kaszel, gorączka, duszność, kłopoty 

z  oddychaniem, ból mięśni, ogólne zmęczenie) lub opinii lekarza 

o podejrzeniu COVID-19 – komendant/drużynowy powinien: 

• powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania 

informacji o właściwym trybie postępowania, 

• zapewnić izolację osoby w wydzielonym obszarze, z wydzielonym węzłem sanitarnym, 

• skontaktować się z lekarzem, celem zweryfikowania objawów występujących u osoby 

odizolowanej, 

• powiadomić rodziców/opiekunów prawnych osoby, 

• wyznaczyć dedykowanego opiekuna, który: zajmie się osobą, nie będzie podejmować 

innych zadań oraz zachowa zaostrzone zasady dystansu w stosunku do pozostałych 

uczestników i kadry, 

• wyposażyć opiekuna w indywidualne środki ochrony osobistej. 

 

Opiekun prowadzi dziennik obserwacji, odnotowując wszystkie zdarzenia dotyczące stanu 

chorego, zgłaszane dolegliwości, zapisy z pomiaru temperatury. Dziennik zawiera dane 

osobowe podlegające szczególnej ochronie, stanowi dokumentację medyczną.  

II. W przypadku ujawnienia się osoby z objawami charakterystycznymi dla 

COVID-19, należy:  

• niezwłocznie przeprowadzić dezynfekcję wszystkich pomieszczeń oraz sprzętu, a także 

każdorazowo przeprowadzać dezynfekcję pomiędzy korzystaniem z pomieszczeń 

i  sprzętu przez poszczególne grupy, 

• stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), 

• zwiększyć liczbę miejsc do mycia rąk i dozowników z płynem dezynfekcyjnym, 

• ograniczyć do minimum kontakt bezpośredni pomiędzy kadrą i uczestnikami z różnych 

grup. 

 

W przypadku gdy stan zdrowia uczestnika nagle się pogorszy, zanim na miejsce 

przybędą rodzice bądź opiekunowie prawni, komendant/drużynowy: 

• wzywa karetkę pogotowia i przygotowuje dla jej zespołu informacje o stanie zdrowia 

wraz ze zgromadzoną dotychczas dokumentacją (dziennik obserwacji), 

• zbiera informacje: imiona i nazwiska osób kontaktujących się z ww. osobą w ramach 

organizowanej formy oraz obszary, w których przebywała ww. osoba w czasie 

organizowanej formy w celu ewentualnego przekazania odpowiednim służbom, 

• zwraca szczególną uwagę na stosowanie zasad bezpieczeństwa, które ograniczą ryzyko 

transmisji choroby COVID-19. 

 

III. W przypadku stwierdzenia u uczestnika lub członka kadry choroby COVID-

19, potwierdzonej wynikiem testu komendant/drużynowy: 

• niezwłocznie powiadamia o zachorowaniu i podjętych czynnościach rodziców/opiekunów 

prawnych i Kwaterę Główną RRP, 

• w miarę możliwości odizolowuje miejsca, w których przebywała zakażona osoba,  

• informuje, z zachowaniem prywatności, rodziców/opiekunów prawnych uczestników, że 

mogły mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, 

• podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania funkcjonowania uczestników 

i kadry w sposób zapewniający możliwie największy poziom bezpieczeństwa, 

• zleca firmie wykonującej usługi dezynfekcyjne przeprowadzenie dezynfekcji obszarów, 

z którymi miała kontakt osoba chora, 

• po otrzymaniu decyzji odnośnie zamknięcia formy informuje rodziców/opiekunów 

prawnych wszystkich uczestników oraz członków kadry o działaniach podjętych 

w związku z zaistniałą sytuacją, 

• zaleca wszystkim uczestnikom kontakt z właściwą miejscowo stacją sanitarno-

epidemiologiczną, obserwację stanu zdrowia i ograniczanie kontaktu z innymi osobami. 


