Poruszanie się po terenie parafii
Poradnik

We współpracy z:
Diecezją Rockford
Diecezją Joliet
Diecezją Peorii
Diecezją Springfield
Diecezją Belleville

Prosimy sprawdzić w swojej lokalnej diecezji, czy w rozpatrywanym dokumencie dokonano jakiś
zmian.

Te wytyczne dotyczące przyjmowania Komunii w kościele odzwierciedlają aktualne wskazówki
władz państwowych, pracowników służby zdrowia i władz kościelnych.
Wytyczne te opierają się na aktualnych wymaganiach dla grup liczących 10 lub mniej osób
obecnych w kościele, w dowolnym momencie, z wyłączeniem wszystkich duszpasterzy,
marszałków, czy osób pozdrawiających.
Parafie powinny dostosowywać się do tych zasad, jedynie kiedy to konieczne, jednakże powinny
być ostrożne, aby nie naruszać dystansu społecznego, przepisu zakrywania twarzy i
przepisów dotyczących dezynfekcji.
Parafie lub proboszczowie NIE mogą zmieniać liczby dozwolonych wiernych, dystansu
społecznego, zakrywania twarzy ani wytycznych dotyczących dezynfekcji zawartych w tym
dokumencie.
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Jak stworzyć plan?
Poruszanie się po terenie parafii

Uwagi ogólne:
•

Aby zapewnić bezpieczeństwo parafianom, pracownikom i wolontariuszom podczas epidemii Covid-19,
należy zaplanować i przećwiczyć najskuteczniejszy sposób witania parafian, zapewniania im bezpieczeństwa
i dostarczyć pozytywnych wrażeń, gdy będą obecni na Mszy św. lub gdy będą uczestniczyć w innych
sakramentach czy nabożeństwach.

•

Na podłodze kościoła powinny zostać umieszczone znaczniki, które pomogą w poruszaniu się od drzwi
wejściowych do prezbiterium, a także z wyznaczonego miejsca w ławce do miejsca, w którym zostanie
udzielona Komunia św.

•

Dokument ten ma służyć, jako pomoc w poruszaniu się parafian w obrębie parafii. Nie jest to Wasz plan, ale
przewodnik mający na celu stworzenie konkretnego planu dla Waszego kościoła. Chcemy w ten sposób
upewnić się, że nasze ponowne otwarcie kościoła jest zgodne z wytycznymi CDC dotyczącymi zachowywania
dystansu społecznego, aby pomóc złagodzić rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19.

•

Zaleca się, aby podczas każdej Mszy św. 5 wolontariuszy pomagało parafianom poruszać się w kościele, aby
jak najszybciej i najskuteczniej wskazywać przybyłym miejsca siedzące lub pokazywać drogę, po której mogą
poruszać się wokół kościoła. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby parafianie nie gromadzili się i
nie blokowali przedsionka ani żadnego innego miejsca w kościele.

Poruszanie się wewnątrz kościoła
•

Marszałkowie przez cały czas będą wskazywali parafianom kierunek przemieszczania się, w tym wskażą
wyznaczone dla przybyłych miejsca w ławkach, pokażą gdzie mogą stać, dadzą sygnał, kiedy osoby z
kolejnego rzędu ławek powinny podejść do Komunii lub do sakramentu pojednania, a także dadzą obecnym
sygnał do opuszczania kościoła, rząd po rzędzie.

•

Kierunek poruszanie się nawach w miarę możliwości powinien być jednokierunkowy. Typowym kierunkiem
przemieszczania się parafian byłoby zbliżanie się parafian ku przodowi kościoła, aby usiąść w wyznaczonym
miejscu lub w celu podejścia do ołtarza korzystając z nawy głównej, a korzystanie z naw bocznych, aby wrócić
do ławek lub wyjść z kościoła na zewnątrz.

•

Miejsca w kościele powinny być zajmowane od przednich rzędów do tylnych, a zwalniane ławek należy
rozpoczynać od ostatnich zajętych rzędów do przodu. Ten system ograniczy liczbę parafian stojących lub
przechodzącym obok siedzących w ławkach.

•

Parafianie czekając na przyjęcie Komunii św. lub podchodząc do ołtarza z różnych powodów, ustawią się w
jednej kolejce, zachowując odległość 6 stóp od siebie nawzajem.

•

Drzwi powinny być podparte i wyraźnie oznaczone, jako wejście lub wyjście.
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Ustalenie optymalnego wzorca poruszania się w kościele
ZADANIE # 1
Wizualizacja planu kościoła

Krok 1: Ustalenie miejsc wejścia i wyjścia.
Uwaga: Niektóre parafie nie mają optymalnie położonego miejsca wyjścia różnego od miejsca wejścia parafian
do kościoła.

Krok 2: Odszukać plan kościoła lub go narysować.
Uwaga: Musisz odszukać lub stworzyć plan kościoła, który pozwoli Ci na wizualizację tego, w jaki sposób
parafianie będą mogli bezpiecznie poruszać się po posesji Twojej parafii.

Krok 3: Rozpocznij wizualizację, w jaki sposób parafianie będą wchodzili do kościoła i jak będą kierowani do
przydzielonych im miejsc.

Krok 4: Określ zadania potrzebne do bezpiecznego poruszania się parafian po całej posesji parafii.
Optymalna liczba osób pozdrawiających / marszałków wynosi 5 w fazie 2 podczas sprawowania sakramentów,
nabożeństw lub Mszy św. Może być konieczna modyfikacja planu w zależności od liczby wolontariuszy, jakimi
parafia będzie dysponować dla każdej Mszy św.

Krok 5: Umieść znaczniki na podłodze, aby pełniły funkcję przewodnika zarówno dla wolontariuszy, jak i
parafian.
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ZADANIE # 2
Tworzenie planu

Zadania wolontariuszy i ich obowiązki
Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim w przypadku Mszy, na której obecnych jest więcej niż 10
wiernych, wymagana jest pomoc wolontariuszy pełniących następujące role:
Rola
Osoba witająca # 1

Osoba witająca # 2

Marszałek # 1

Obowiązki
Wszyscy przybywający do kościoła powinni zostać przywitani na zewnątrz
budynku świątyni. Obowiązki powitania obejmują:
• Powitanie uczestników powracających po przerwie do kościoła
• Sprawdzenie, czy każdy z uczestnik ma rezerwację
• Zadawanie każdemu uczestnikowi pytań sprawdzających, związanych z
COVID-19
• Dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy nosili maseczki ochronne lub
osłony twarzy
• Zapewnienie maseczek osobom, które ich nie mają
• Skierowanie każdej osoby do uprzednio wyznaczonego punktu, w którym
marszałek przekaże jej dalsze instrukcje
Osoba witająca # 2 znajduje się poza kościołem i jest odpowiedzialna za:
• Rozmowę z osobami, które nie mają wcześniej ustalonej rezerwacji na
dane nabożeństwo / Mszę św.
• Zarządzanie wszelkimi problemami, które mogą wynikać z braku
rezerwacji uczestnika.
• Ustalenie, czy należy odwołać się do wyjątkowych okoliczności, aby
umożliwić tym osobom udział we Mszy św. bez uprzedniej rezerwacji, jeśli
to możliwe.
W kościele będą obecni marszałkowie. Ich zadaniem jest pomaganie wiernym w
zajmowaniu odpowiednich miejsc i w zachowywaniu odpowiednich odległości i
ostrożnym asystowaniu wiernym przy przechodzeniu, zachowywaniu dystansu
społecznego, wychodzeniu ze świątyni po zakończeniu nabożeństwa. Jest on
odpowiedzialny za:
• Dezynfekowanie dłoni wszystkich czekających przed wejściem do
kościoła.
• Ustawianie kolejki wiernych tak, aby zachowywali dystans społeczny.
• Eskortowanie każdego uczestnika / grupy osób do następnej
wyznaczonej wolnej ławki (przy zachowywaniu standardów dystansu
społecznego).
• Wyjaśnianie uczestnikom, gdzie powinni siadać w ławkach
• Zapewnienie przestrzegania wytycznych dotyczących dystansu
społecznego na całej przestrzeni posesji.
• Na koniec nabożeństwa ostrożne, taktowne kontrolowanie wyjścia z
kościoła, zachowując dystans społeczny.
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Marszałkowie # 2 i 3

•
•
•
•

Eskortowanie każdego uczestnika / grupy osób do następnej
wyznaczonej wolnej ławki (przy zachowywaniu standardów dystansu
społecznego).
Wyjaśnianie uczestnikom, gdzie mają usiąść w ławce.
Zapewnienie przestrzegania wytycznych dotyczących dystansu
społecznego na całej przestrzeni posesji.
Na koniec nabożeństwa ostrożne, taktowne kontrolowanie wyjścia z
kościoła, zachowując dystans społeczny.

Osoby sprzątajace

Osoby sprzątające to ci, którzy dezynfekują świątynię i przylegające do niej
miejsca po zakończeniu nabożeństwa.

Ksiądz /diakon

Kapłan / diakon to osoby, które przewodniczą nabożeństwom.
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Pozycje wolontariuszy
ZADANIE # 1
Zadania każdego wolontariusza

Wszyscy wolontariusze odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa parafianom. Jednak, jedynie zgodna
współpraca wszystkich zapewni bezpieczeństwo i komfort parafianom oraz właściwie przestrzeganie wytycznych.
Komunikacja i doświadczenie mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sprawnego wchodzenia wiernych i
zajmowania przez nich miejsc siedzących. Przed uczestnictwem parafian w Mszy świętej lub sakramentach, należy
przeprowadzić próbę zespołu wolontariuszy.
Zalecane jest, aby marszałkowie i osoby witające zajęli pozycje w kościele tak, na podstawie poniższego schematu.
• Litery X naklejone na podłodze przy użyciu taśmy mają pomagać parafianom w utrzymywaniu dystansu
społecznego i przejściu do odpowiedniego miejsca.
•

Strzałki wskazują kierunek ruchu parafian w kościele, przedsionku i w parafii.

•

Parafie są różne, ale ważne jest, aby zrozumieć, gdzie w Waszej parafii znajdują się tzw. punkty blokujące.

•

Punkty blokujące to miejsca, w których istnieje największe prawdopodobieństwo złamania zasad zachowania
dystansowania społecznego. Poniżej, na schemacie przykładem takiego punktu jest przedsionek przed
wejściem do kościoła. Wszyscy uczestnicy muszą przejść przez jedne drzwi. Gdyby wielu parafian przybyło w
tym samym czasie do przedsionka to, groziłoby to naruszeniem wskazówek dotyczących zachowywania
dystansu społecznego.
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ZADANIE # 3
Przepływ wiernych

Krok 1: Upewnij się, by wszyscy wolontariusze znali swoje zadania w procesie zachowywania bezpieczeństwa.

Krok 2: Przekazuj informacje parafianom.
Wszyscy są podekscytowani i nie mogą doczekać się powrotu do sprawowania sakramentów. W czasie otwierania
parafii musisz jasno i z życzliwością przekazywać informacje.

Krok 3: Należy zapełniać ławki od pierwszej dostępnej z przodu kościoła i kierować się do tyłu.
Aby zapewnić minimalny kontakt z parafianami podczas tego procesu, wypełniaj ławki, zaczynając od pierwszej
dostępnej przedniej ławki i kieruj się w kierunku tylnej części kościoła.
Krok 4: Wychodzenie z kościoła należy rozpocząć kolejno od ostatniej zajętej ławki przesuwając się do przodu.
Po zakończeniu nabożeństwa bardzo ważne jest, aby poinformowac o systemie wychodzenia z kościoła. Osoby
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witające powinny przejść do przodku kościoła i upewnić się, że nikt nie opuści ławek, dopóki marszałkowie na to nie
pozwolą.

Krok 5: Podsumowanie po nabożeństwach

Nie wszystko zawsze pójdzie gładko. Ważne jest, aby skupiać się nie tylko na błędach, ale także na sukcesach.
Sukcesy stają się podstawą do dalszego doskonalenia i uczenia się.
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Planowanie, kiedy dostępnych będzie mniej wolontariuszy
ZADANIE # 1
Nowa konfiguracja poruszania się parafianina

Planowanie tego, co oczekiwane i tego, co nieoczekiwane
Parafia może nie mieć tylu wolontariuszy do pomocy, ilu by sobie życzyła. Bardzo ważne jest, aby opracować i
udostępnić kilka planów, aby kontrolować sposób przemieszczania się parafian przy przestrzeganiu standardów
zachowywania dystansu społecznego. Wróć do swojego optymalnego planu i zacznij myśleć o tym, jak zmieniłbyś
przepływ parafian przy mniejszej liczbie wolontariuszy.
Na przykład, jeśli planujesz mieć 5 ochotników, a na początku nabożeństwa jest ich tylko 4, pomyśl co
należy zrobić?
Pamiętaj: ten dokument nie jest Waszym planem. Wytyczne te pomogą Ci raczej zastanowić się, jak utworzyć
wiele planów i konfiguracji na wypadek, gdyby nie było wystarczającej liczby wolontariuszy, aby korzystać z
optymalnego planu.

ZADADNIE # 2
Tworzenie planu
Role i zadania zostały zmodyfikowane, aby skorzystać z pomocy tylko czterech wolontariuszy. Osoba witająca
odpowiada za wszystkie obowiązki osoby witającej, w tym za zarządzanie konfliktem i przyjmowanie parafian zgodnie
z wymaganiami. Zadania marszałka 2 i 3 zostały połączone w zadania jednego marszałka.

Zadania i obowiązki
Wymagani są następujący wolontariusze, aby wszystkim zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo w przypadku Mszy św.,
w której będzie uczestniczyło więcej niż 10 osób:
Zadania
Osoba witająca # 1

Obowiązki
Wszyscy przybywający do kościoła powinni zostać przywitani na zewnątrz
budynku świątyni. Obowiązki powitania obejmują:
• Powitanie uczestników powracających po przerwie do kościoła
• Sprawdzenie, czy każdy z uczestnik ma rezerwację
• Zadawanie każdemu uczestnikowi pytań sprawdzających, związanych
z COVID-19
• Dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy nosili maseczki ochronne lub
osłony twarzy
• Zapewnienie maseczek osobom, które ich nie mają
• Kierowanie każdej osoby do uprzednio wyznaczonego punktu, w którym
marszałek przekaże jej dalsze instrukcje
• Rozmowę z osobami, które nie mają wcześniej ustalonej rezerwacji na
dane nabożeństwo / Mszę św.
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•
•

Marszałek # 1

Marszałek # 2

Zarządzanie wszelkimi problemami, które mogą wyniknąć z braku
rezerwacji uczestnika
Ustalenie, czy należy odwołać się do wyjątkowych okoliczności, aby
umożliwić tym osobom udział we Mszy św. bez uprzedniej rezerwacji, jeśli
to możliwe

W kościele będą obecni marszałkowie. Ich zadaniem jest pomaganie wiernym w
zajmowaniu odpowiednich miejsc i w zachowywaniu odpowiednich odległości i
ostrożnym asystowaniu wiernym przy przechodzeniu, zachowywaniu dystansu
społecznego, wychodzeniu ze świątyni po zakończeniu nabożeństwa. Jest on
odpowiedzialny za:
• Dezynfekowanie dłoni rąk wszystkich czekających przed wejściem do
kościoła.
• Ustawianie kolejki wiernych tak, aby zachowywali dystans społeczny.
• Eskortowanie każdego uczestnika / grupy osób do następnej
wyznaczonej wolnej ławki (przy zachowywaniu standardów dystansu
społecznego)
• Wyjaśnianie uczestnikom, gdzie powinni siadać w ławkach
• Zapewnienie przestrzegania wytycznych dotyczących dystansu
społecznego na całej przestrzeni posesji
• Na koniec nabożeństwa ostrożne, taktowne kontrolowanie wyjścia z
kościoła, zachowując dystans społeczny
•
•
•
•

Eskortowanie każdego uczestnika / grupy osób do następnej
wyznaczonej wolnej ławki (przy zachowywaniu standardów dystansu
społecznego)
Wyjaśnianie uczestnikom, gdzie powinni siadać w ławkach
Zapewnienie przestrzegania wytycznych dotyczących dystansu
społecznego na całej przestrzeni posesji
Na koniec nabożeństwa ostrożne, taktowne kontrolowanie wyjścia z
kościoła, zachowując dystans społeczny

Osoba sprzątająca

Osoby sprzątające to ci, którzy dezynfekują świątynię i przylegające do niej
miejsca po zakończeniu nabożeństwa.

Ksiądz / diakon

Kapłan / diakon to osoby, które przewodniczą nabożeństwom.
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Pozycje wolontariuszy
ZADANIE # 1
Pozycja każdego wolontariusza

Wszyscy wolontariusze odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa parafianom. Jednak, jedynie zgodna
współpraca wszystkich zapewni bezpieczeństwo i komfort parafianom oraz właściwie przestrzeganie wytycznych.
Komunikacja i doświadczenie mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sprawnego wchodzenia wiernych i
zajmowania przez nich miejsc siedzących. Przed uczestnictwem parafian w Mszy świętej lub sakramentach, należy
przeprowadzić próbę zespołu wolontariuszy.
Rekomendowane obszary działania wolontariuszy
•

Litery X naklejone na podłodze przy użyciu taśmy mają pomagać parafianom w utrzymywaniu dystansu
społecznego i przechodzeniu w odpowiednie miejsca.

•

Parafie są różne, ale ważne jest, aby zrozumieć, gdzie w Waszej parafii znajdują się tzw. punkty blokujące.

•

Strzałki wskazują kierunek ruchu parafian w kościele, przedsionku i na posesji parafii.

•

Punkty blokujące to miejsca, w których istnieje największe prawdopodobieństwo złamania zasad
zachowania dystansowania społecznego. Poniżej, na schemacie przykładem takiego punktu jest
przedsionek przed wejściem do kościoła. Wszyscy uczestnicy muszą przejść przez jedne drzwi. Gdyby
wielu parafian przybyło w tym samym czasie, do przedsionka groziłoby to naruszeniem wytycznych
dotyczących zachowywania dystansu społecznego.
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ZADANIE # 3
Przepływ wiernych

Krok 1: Zadbaj o to, aby wszyscy wolontariusze znali swoje zadania w procesie zachowywania bezpieczeństwa.

Krok 2: Przekazuj informacje parafianom.
Wszyscy są podekscytowani i nie mogą się doczekać powrotu do sprawowania sakramentów. W czasie otwierania
parafii dla wiernych musisz przekazywać informacje jasno i życzliwie.

Krok 2: Przekazuj informacje parafianom.
Wszyscy są podekscytowani i nie mogą się doczekać powrotu do sprawowania sakramentów. W czasie otwierania
parafii dla wiernych musisz przekazywać informacje jasno i życzliwie.
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Krok 3: Należy zapełniać ławki od pierwszej dostępnej i kierować się do tyłu.
Aby zapewnić minimalny kontakt z parafianami podczas tego procesu, wypełniaj ławki, zaczynając od pierwszej
dostępnej przedniej ławki i kieruj się w kierunku tylnej części kościoła.
Krok 4: Wychodzenie z kościoła należy rozpocząć kolejno od ostatniej zajętej ławki przesuwając się do przodu.
Po zakończeniu nabożeństwa bardzo ważne jest, aby poinformowac o systemie wychodzenia z kościoła. Osoby
witające powinny przejść do przodku kościoła i upewnić się, że nikt nie opuści ławek, dopóki marszałkowie na to nie
pozwolą.
Krok 5: Podsumowanie po nabożeństwach
Nie wszystko zawsze pójdzie gładko. Ważne jest, aby skupiać się nie tylko na błędach, ale także na sukcesach.
Sukcesy stają się podstawą do dalszego doskonalenia i uczenia się.
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