
COVID SEMAFOR PRE FARNOSTI 
Typ aktivity     
Všeobecné 
opatrenia 
kontroly zdroja 
nákazy 

Všetci účastníci 
bohoslužieb, vrátane tých, 
ktorí predsedajú 
a zabezpečujú služby 
(koordinátori vstupu 
a dezinfekcie, miništranti, 
výber milodarov – tento sa 
má realizovať buď po 
skončení bohoslužby, 
alebo vyhradiť na to 
určené miesto), majú nosiť 
rúška, dodržiavať sociálny 
dištanc – šachovnicové 
sedenie, bez 
spevov, používania 
spoločných spevníkov, 
modlitebníkov, či 
sväteničiek. Prijímanie 
výlučne na ruku, odstupy 
aj v presbytériu medzi 
osobami minimálne 2 
metre. Zbory nespievajú. 

Všetci účastníci 
bohoslužieb, vrátane tých, 
ktorí predsedajú 
a zabezpečujú služby 
(koordinátori vstupu 
a dezinfekcie, miništranti, 
výber milodarov – tento sa 
má realizovať buď po 
skončení bohoslužby 
alebo vyhradiť na to 
určené miesto), majú nosiť 
rúška, dodržiavať sociálny 
dištanc – šachovnicové 
sedenie, obmedzenie 
spevov, bez používania 
spoločných spevníkov, 
modlitebníkov, či 
sväteničiek. Prijímanie 
výlučne na ruku. Zbor 
spieva v rúškach alebo so 
sociálnym dištancom 2 
metre a viac medzi členmi. 

Všetci účastníci 
bohoslužieb, vrátane tých, 
ktorí predsedajú 
a zabezpečujú služby, 
majú nosiť rúška, 
dodržiavať sociálny 
dištanc, spevy povolené. 
Nepoužívanie sväteničiek. 
Prijímanie výlučne na 
ruku. Zbor môže spievať s 
dodržiavaním opatrení 
u členov zboru. 

Príchod na 
bohoslužby 

Formou výziev, oznamov 
a usmernení pre veriacich 
obmedziť účasť na 
duchovných 
a náboženských aktivitách 
osobám z nasledujúcich 
skupín: seniori, rizikové 
skupiny (napr. onkologickí 
pacienti, osoby 
s kardiovaskulárnym, 
imunologickým 
a respiračným ochorením) 
a osoby s akútnou 
respiračnou infekciou 
alebo ochorením, pri 
ktorom je zvýšená telesná 
teplota (ak je možné, 
zabezpečiť streamovanie, 
prenosy alebo záznamy 
z liturgií), kontrolovať 
nasadenie rúška. 
Aplikovanie dezinfekcie 
zodpovednou osobou – nie 
chytanie dezinfekčnej 
nádoby vstupujúcimi 
veriacimi! Usmerniť 
k usadeniu podľa 
predpisu. 

Formou výziev, oznamov 
a usmernení pre veriacich 
obmedziť účasť na 
duchovných 
a náboženských aktivitách 
osobám z nasledujúcich 
skupín: seniori, rizikové 
skupiny (napr. onkologickí 
pacienti, osoby 
s kardiovaskulárnym, 
imunologickým 
a respiračným ochorením) 
na minimálny počet 
(ideálne vyhradené 
bohoslužby pre seniorov – 
krátke, nespievané) 
a zákaz účasti osobám 
s akútnou respiračnou 
infekciou alebo 
ochorením, pri ktorom je 
zvýšená telesná teplota (ak 
je možné zabezpečiť 
streamovanie, prenosy 
alebo záznamy z liturgií), 
kontrolovať nasadenie 
rúška. Aplikovanie 
dezinfekcie zodpovednou 
osobou. 

Pri vstupe kontrola 
nasadenia rúška a 
aplikovanie dezinfekcie 
zodpovednou osobou. 


