Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

MODLITWY PRYWATNE I NABOŻEŃSTWA
Niniejsze wytyczne dotyczące modlitw prywatnych i nabożeństw w kościele są zgodne ze zaktualizowanymi wytycznymi urzędników 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 lub marszałka czy osoby
witającej.
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.

Przygotowanie
1. Należy ustalić harmonogram otwarcia kościoła na prywatną modlitwę. Należy pamiętać, że w

tym czasie kościół nie może pozostawać bez opieki. W celu zachowania odpowiednich środków
ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, w kościele przez cały czas musi być obecna
osoba witająca lub marszałek.

2. Ogłaszając w parafii godziny, w których kościół będzie dostępny na prywatną modlitwę i nabożeń-

stwa, należy wyraźnie przekazać wiernym następujące zasady:
a. Dokładne godziny otwarcia kościoła na modlitwę.

b. W danym momencie w kościele nie może przebywać więcej niż 10 osób.
c. Jeśli jest kolejka czekających parafian, wierni powinni ograniczyć swój czas modlitwy do 20 minut.

Po tym czasie osoba witająca może taktownie przypomnieć, że czekają inne osoby i poprosić
obecnych, aby wyszli.

d. Wierni powinni przynosić własne maseczki ochronne lub zasłony twarzy, które będą musiały być

noszone przez cały czas modlitwy. Wymóg ten nie jest egzekwowany od osób mających trudności
z oddychaniem przez osłonę twarzy. Jednak osoby te będą musiały siedzieć w znacznie większej
odległości od innych.

e. Wierni nie powinni siedzieć obok siebie, chyba że mieszkają w tym samym domostwie.
f. Osoba witająca poprowadzi wiernych do wyraźnie oznaczonych miejsc siedzących.
g. Obecni zostaną poproszeni, aby nie zmieniać swoich miejsc ani nie poruszać się po kościele.
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Czas na prywatną modlitwę
1. Całkowita liczba dozwolonych osób modlących się w kościele nie może przekraczać 10.
2. Prywatne modlitwy powinny odbywać się w głównym kościele, a nie w bocznej kaplicy, ze względu

na konieczność zachowywania dystansu społecznego i wymaganych odległości.

3. Należy wyraźnie oznakować ławki / krzesła tak, aby uczestnicy wiedzieli gdzie mogą usiąść, zacho-

wując dystans społeczny, który wynosi co najmniej sześć stóp odległości. Najlepszym układem jest
naprzemienne skonfigurowanie wyznaczonych miejsc siedzących. Należy pamiętać, że odległość
sześciu stóp musi być zachowana z przodu, z tyłu i po obu stronach każdej osoby. Członkowie rodzin
mieszkający razem mogą siedzieć razem LUB można wyznaczyć niektóre ławki jako „ławki rodzinne”.

4. Osoba witająca powinna spotkać się z uczestnikami w przedsionku i pełnić swą posługę przez cały

czas trwania wystawienia. Obowiązki powitania obejmują:

• Dopilnowanie, by wszyscy mieli założone na twarzach maseczki ochronne.
• Dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy dezynfekowali ręce przed wejściem do kościoła.
• Przypomnienie wiernym, że jeśli mają gorączkę lub są chorzy, nie powinni wchodzić do kościoła.
• Dopilnowanie, aby wszyscy obecni zostali poinformowani, iż po zajęciu miejsc powinni pozostawać
tam przez cały czas swojego pobytu w kościele.
• Dopilnowanie, żeby osoby oczekujące w kolejce zachowywały odpowiedni dystans społeczny.
• Po opuszczeniu kościoła przez jedną osobę, witający wpuści do środka kolejną. Nowo przybyły
powinien zająć miejsce w innej części kościoła niż osoba, która kościół opuściła. Witający powinien
wyczyścić przed ponownym użyciem siedzenie, z którego korzystano. Witający, wycierając
siedzenia / ławki, powinien mieć założone rękawiczki, a po zakończeniu czynności powinien
zdezynfekować swoje ręce.
5. Osoba witająca powinna w taktowny sposób dać wiernym pięciominutowe ostrzeżenie, przed

zamknięciem kościoła na dany dzień.

Sprzątanie
1. Po prywatnej modlitwy wszelkie miejsca w kościele przeznaczone do siedzenia muszą zostać

wytarte i zdezynfekowane, a wszelkie pozostawione materiały papierowe muszą zostać zebrane.

2. Osoby sprzątające kościół powinny nosić maseczki ochronne i rękawiczki.
3. Osoba witająca / marszałek powinna w miarę potrzeby uzupełnić zapasy środków czystości.
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