Fizyczna przestrzeń kościoła
Przewodnik

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?
Przestrzeń fizyczna

Uwagi ogólne:
Jednym z podstawowych sposobów na ograniczenie potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 jest
stosowanie przez cały czas zalecanego dystansu społecznego (obecnie zaleca się, aby wynosił on 6 stóp we
wszystkich kierunkach). Przed otwarciem kościołów parafie powinny wyznaczyć i wyraźnie oznakować odpowiednio
miejsca siedzące, stojące i poczekalnie w całym kościele, a także określić najbardziej efektywne schematy kierunków
ruchu wewnętrznego, aby zapewnić przestrzeganie ograniczeń zachowywania dystansu społecznego i ograniczeń
interakcji między parafianami oraz między parafianami a personelem parafii.
Należyty dystans powinien być zachowywany przez cały czas – podczas: siedzenia, wchodzenia i wychodzenia z
kościoła, stania i/lub oczekiwania. Jednakże wytyczne dotyczące dystansu społecznego nie mają zastosowania do
członków rodziny mieszkających w tym samym domostwie, oni mogą siedzieć razem. Uwaga: Rodziny, które siedzą
razem, mogą sprawić, że parafie będą musiały wprowadzić zmiany do swoich istniejących ustaleń dotyczących miejsc
siedzących. Obecność osób witających i marszałków będzie konieczna do wprowadzenia wytycznych odnośnie do
dystansu społecznego.
Parafia musi umieścić na podłodze i w ławkach znaczniki, które pomogą w poruszaniu się parafian w kościele i w
zajmowaniu przez nich właściwych miejsc w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi fizycznej
odległości i zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa.
Dokument ten ma służyć jako pomoc w przygotowaniu parafii do ponownego otwarcia i do powrotu wspólnoty
parafialnej.
Zaleca się opracowanie planu przestrzennego i oznakowanie kościoła pod kątem zachowywania dystansu
społecznego, aby zapewnić parafii gotowość do bezpiecznego sprawowania sakramentów i nabożeństw oraz, aby
wolontariusze mogli być odpowiednio przeszkoleni i rozumieli swoje role i kierunki poruszania się parafian w kościele.

Potrzebne produkty:
• Kolorowa taśma malarska (w razie potrzeby więcej niż jeden kolor)
• Taśma miernicza
• Znaki wskazujące kierunki
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Umieszczanie znaczników w ławkach
Chociaż każdy budynek kościoła jest wyjątkowy, konfiguracje miejsc siedzących zazwyczaj pasują do jednego z kilku
wzorów.
W fazie 1 i 1A, która trwa obecnie, ograniczenie liczby obecnych w kościele wynosi 10 osób plus duszpasterze.
Niezależnie od liczby osób obecnych w kościele musi być zachowany dystans społeczny, stąd miejsca siedzące
powinny być oznakowane.
Kiedy wejdziemy w fazę 2, szacunkowa dopuszczalna liczba miejsc zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dystansu
społecznego może wynosić około 15-20% całkowitej liczby miejsc siedzących w budynku kościelnym. Przygotuj się
zatem na te liczby.
•

Należy pamiętać, że odległość 6 stóp musi być utrzymywana między parafianami, nie tylko po bokach, ale
także z przodu i z tyłu, gdy parafianie siedzą w ławkach i pomiędzy nawami.

•

W rezultacie, w większości przypadków tylko co drugi rząd będzie dostępny do siedzenia (rząd pomiędzy
zajętymi ławkami musi pozostać pusty), a miejsca siedzące będą przesuwane do kolejnych rzędów.

•

Typowe układy siedzeń to 3-2-3, 3-3-3, lub 2-2-2, w zależności od długości ławek.

Przykład siedzeń 3-3-3
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ZADANIE # 1
Umieszczanie znaczników
w ławkach

Krok 1: Należy zmierzyć każdą ławkę, aby określić, ilu
parafian może bezpiecznie zmieścić się w niej.

Krok 2: Należy zaznaczcie krzyżykiem zrobionym z taśmy
malarskiej oparcie ławki, aby wskazać miejsce, w którym
będzie można usiąść
Uwaga: Musisz zapewnić parafianom dodatkowe 2 stopy
odległości, aby mogli wygodnie siedzieć w ławce. Sześć stóp
odległości jest wymagane zgodnie z zasadami zachowywania
dystansu społecznego pomiędzy parafianami, dla wygody
parafian, należy jeszcze dołożyć stopę po każdej stronie
krzyża.
Krok 3: Należy wymierzyć osiem stóp i umieścić kolejny krzyż
z taśmy malarskiej.

Krok 4: Należy kontynuuować ten proces, aż w ławce nie
będzie już miejsca.
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Metodologia wyznaczania wzorca (szablonu) siedzenia: wypróbuj to
•

Zostaw pierwszy rząd wolny.

•

Wykorzystaj kolejne trzy rzędy do stworzenia przykładowego szablonu:
o

Najpierw określ, ile miejsc siedzących może zmieścić się w jednej ławce.

o

Następnie należy określić o ile rzędów ławki muszą być oddalone od siebie, aby zachować 6 stóp
odległości we wszystkich możliwych kierunkach.

o

Oznacz miejsca siedzące pionową linią z taśmy malarskiej w dolnej części oparcia ławki. Następnie
przyklej taśmę na górną część siedziska, w celu łatwego rozpoznania ławek z przodu lub z tyłu.

o

Następnie zaklej wejścia do nieużywanych rzędów.

o

Powtórz ten układ w całym kościele.

ZADANIE #1
Wzór oznakowania siedzeń

Krok 1: Należy pominąć jeden rząd ławek, zakleić wejście do
ławki taśmą, aby oznaczyć ją jako niedostępną do siedzenia.
Uwaga: To zapewni zachowanie odpowiedniego dystansu
społecznego przed i za każdym parafianinem.

Krok 2: Należy oznaczyć miejsca siedzące w szachownicę.
Chodzi o to, aby parafianie nie siedzieli bezpośrednio przed
sobą lub za sobą w celu zachowania dystansu społecznego.

Krok 3: Wskazując miejsce parafianom należy wyraźnie
powiedzieć im, że muszą usiąść, tak by krzyż znajdował się
bezpośrednio za ich plecami, w celu zachowania dystansu
społecznego.

Musi być 6 stóp odstępu
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Miejsca rodzinne
Dostępność miejsc zmieni się, kiedy do kościoła przyjdą rodziny, których członkowie będą chcieli siedzieć obok siebie.
Na przykład, miejsca obok rodziny czteroosobowej będą najprawdopodobniej musiały pozostać puste. Marszałkowie
powinni być przygotowani na to, że rodziny mogą zmienić przygotowany układ siedzeń, aby uniknąć opóźnień w
zajmowaniu miejsc przez innych w trakcie sprawowanych nabożeństw i posług.
Przydatne mogłoby być wyznaczenie miejsc siedzących dla rodzin w pewnych częściach kościoła.

ZADANIE # 1
Miejsca rodzinne

Rodzina, która mieszka razem, może siedzieć razem.
Należy dołożyć starań, aby rodzina była oddalona o 6 stóp
od innych parafian.
Uwaga: Rodzina może potrzebować całej ławki, aby
zachować dystans społeczny.
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Znakowanie podłogi
Wejście główne / przedsionek
• Zaznacz środek głównego wejścia i kontynuuj umieszczanie oznaczeń co 6 stóp.
•

Jeśli spodziewane są kolejki osób w okolicach łazienek lub przedsionka, należy zaznaczyć odpowiednie
odstępy na podłodze w całym tym obszarze.

Nawa główna
• Należy zaznaczyć miejsce z przodu nawy głównej, gdzie będzie stał ksiądz, aby udzielać Komunii św. lub
przewodniczyć innym nabożeństwom.
•

Należy zaznaczyć środek nawy na wysokości pierwszego rzędu, dbając o to, aby między tym znacznikiem, a
miejscem, w którym ksiądz lub szafarz Eucharystii będzie udzielał Komunii, było co najmniej 6 stóp odległości.

•

Kontynuuj umieszczanie dodatkowych znaczników, w odległości co najmniej 6 stóp od siebie idąc w dół
środkowej nawy.

Przód kościoła
• Należy zaznaczyć miejsce, w którym ksiądz będzie przebywał, aby udzielać Komunii św. lub podczas chrztów,
ślubów czy nabożeństw pogrzebowych. Zaznacz te miejsce również, jeśli posługi te będą sprawowane w
innych miejscach kościoła.
•

Odmierzając 6 stóp odległości, należy zaznaczyć, gdzie będą stali członkowie rodziny lub inni uczestnicy.

ZADANIE # 1

Elementy wizualne

Na terenie całej parafii należy umieścić znaczniki
podłogowe, aby zapewnić parafianom wskazówki wizualne.
Pozwoli to na łatwiejszą komunikację, pokaże miejsca, w
których należy się zatrzymywać podczas wchodzenia,
wychodzenia, nabożeństw i sprawowania sakramentów.
Uwaga: Należy przewidzieć miejsce, z których wierni będą
musieli korzystać (siedzieć lub stać) co do każdego
nabożeństwa lub sakramentu i umieścić elementy wizualne
w tych miejscach.
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ZADANIE # 2
Elementy wizualne dla każdego z sakramentów
i nabożeństw
Umieszczenie dodatkowych znaczników podłogowych dla każdego z sakramentów lub nabożeństw będzie
uzależnione od konfiguracji parafii. Obejmuje to znaczniki dla parafian, marszałków, osób witających, wolontariuszy
oraz księdza/ diakona.
Uwaga: Należy przewidzieć miejsce, w których wierni będą musieli siedzieć lub stać w kontekście każdego
nabożeństwa lub sakramentu i umieścić elementy wizualne w tych miejscach.
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