Informacje na temat ochrony bezpieczeństwa: ochotnicy
społeczni w okresie epidemii koronawirusa (choroby
COVID-19)

Chęć niesienia pomocy innym, w tym osobom chorym lub szczególnie
zagrożonym, jest naturalnym odruchem. Dotyczy to zwłaszcza osób
starszych lub cierpiących na określone schorzenia, w tym również na
otępienie. Aby powstrzymać transmisję wirusa, rząd wydał zalecenia
dotyczące zasłaniania ust i nosa, kontaktów między ludźmi w domu i na
zewnątrz („zasada szóstki”) oraz zapewniania opieki innym.
Ochotnicy społeczni pomagają ludziom szczególnie zagrożonym, na
przykład cierpiącym na otępienie i inne schorzenia. Poniższe informacje
wyjaśniają niektóre kwestie dotyczące osób niosących pomoc w
środowisku, co pomoże zapewnić im bezpieczeństwo.
Chcę zorganizować środowiskową grupę ochotników, którzy będą
przygotowywać posiłki lub odbierać recepty osobom, które nie
mogą opuszczać domu. Czy muszę uzyskać dla ochotników
zaświadczenie o niekaralności (Disclosure and Barring Service –
DBS)?
Urząd DBS wydaje zaświadczenia o niekaralności, aby potwierdzić, że
dana osoba może pracować z osobami zagrożonymi. Nie ma obecnie
wymogu uzyskiwania takich zaświadczeń wobec ochotników. Niektóre
instytucje (np. organizacje charytatywne) wymagają potwierdzenia
niekaralności i urząd DBS stara się je wydawać w jak najszybszym
tempie.
Wrzesień 2020

1

Co należy wziąć pod uwagę organizując ochotnicze grupy wsparcia w
celu niesienia pomocy ludziom w własnym środowisku:
• Każdy organizator grupy ochotniczej musi przede wszystkim
upewnić się, że grupa postępuje zgodnie z zasadami ochrony
bezpieczeństwa. Przyjęcie prostych zasad ostrożności, takich jak
zapisywanie wydatków i przekazywanie paragonów, pomoże
wspierać osoby zagrożone.
• Osoby pracujące w parach muszą zawsze zachowywać od siebie
odstęp 2 metrów.
• Zakupy podstawowych produktów należy robić tak rzadko, jak to
możliwe. O ile to możliwe, produkty należy zostawić przy drzwiach,
bez konieczności wchodzenia do środka.
Dalsze informacje na temat zasad ochrony bezpieczeństwa i
zaświadczeń o niekaralności można znaleźć na portalu rządowym pod
zakładką „często zadawane pytania”.
Chcę zgłosić się jako ochotnik, aby pomóc ludziom na mojej ulicy,
którzy nie mogą wychodzić z domu w dostarczaniu im zakupów lub
wyprowadzaniu psa. Czy muszę przedstawić zaświadczenie o
niekaralności wystawione przez DBS?
Nie, nie ma prawnego wymogu, aby ochotnicy przedstawiali
zaświadczenie o niekaralności z DBS.
Ochotnicy muszą się jednak upewnić, że ich działania są jasne i że
lokalna społeczność im ufa. Proste, praktyczne zasady ostrożności,
takie jak praca w parze z drugą osobą, zapisywanie wydatków i
przedstawianie paragonów z zakupów, pomogą osiągnąć ten cel.
Ochotnicy niemieszkający w tym samym domostwie muszą cały czas
zachowywać od siebie odległość 2 metrów.
Należy pamiętać, że spotkania w grupach powyżej sześciu osób w
miejscach publicznych są zakazane i policja egzekwuje przestrzeganie
tego zakazu. Jednak grupy wsparcia do 15 osób nie są objęte tym
zakazem i mogą się spotykać, w tym grupy wspierające osoby z
przewlekłymi chorobami, łącznie z otępieniem.

Wrzesień 2020

2

Kto nie może zostać ochotnikiem?
Jedynie osobom, które mają zakaz pracy z osobami zagrożonymi
nałożony przez DBS, prawnie zabrania się pracy w roli ochotnika.
Osoba, która ma zakaz wykonywania określonych zawodów, popełni
przestępstwo, jeśli podejmie rolę ochotnika.
Grupy środowiskowe powinny uzyskać informacje od swoich
ochotników, czy są objęci zakazem DBS. W takim przypadku osobom
tym nie wolno pracować z dziećmi i dorosłymi z grupy zagrożenia.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie DBS.

Niniejsze informacje oparte są na wytycznych rządowych
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-factsheetcommunity-volunteers-during-covid-19-outbreak
Wytyczne rządowe na temat koronawirusa zostały uaktualnione 22
września https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19what-has-changed-22-september
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