Prijímanie pod
obojím a pitie
koncelebrujúcich
z jedného
kalicha
Spoločenské /
skupinové
aktivity a agapé

Skríning
účastníkov
spoločných
aktivít mimo
liturgie (napr.
predmanželské
náuky, zvláštne
modlitby napr.
za zosnulých,
a pod.)
Skríning
duchovných,
miništrantov,
kostolníkov,
pomocného
personálu a
dobrovoľníkov

Zakázané

Zakázané

Obmedzené na špeciálne
udalosti ako je svadba,
a tu len mladomanželia.

Zakázané, prípadne možné
v malých skupinkách do
max. 30 detí/ birmovancov
+ rodinní príslušníci
(podľa povolenia RÚVZ)
napr. prvé sväté
prijímanie,
birmovka/konfirmácia
(uprednostniť opakované
slávenie - t.j. rozdelené napr. počas niekoľkých
nediel alebo dní, tak aby
sa zabezpečili potrebné
opatrenia). Sedenie
v rúškach (okrem času
konzumácie potravy), so
zachovaním sociálneho
dištancu a rozmiestnením
stolov na aspoň 2 metre (s
obmedzeným počtom osôb
za stolom na max 2) a s
primeranou hygienou rúk
a nosením rúška.
Sledovanie príznakov
respiračného ochorenia pri
vstupe (ideálne vyplniť
záznam o bezinfekčnosti)

Napr. prvé sv. prijímanie,
birmovka/ konfirmácia.
Možné v menších
skupinách podľa RÚVZ.
Agapé a iné skupinové
aktivity možné pre malé
a uzatvorené spoločenstvo
do 10 ľudí so záznamom
kontaktov. Sedenie
v rúškach (okrem času
konzumácie potravy), so
zachovaním sociálneho
dištancu a rozmiestnením
stolov na aspoň 2 metre (s
obmedzeným počtom osôb
za stolom na max 2) a s
primeranou hygienou rúk
a nosením rúška.

Obmedzené, čo do počtu
osôb podľa platných
opatrení Hlavného
hygienika alebo RÚVZ, so
sociálnym dištancom
medzi účastníkmi, a s
primeranou hygienou rúk
a nosením rúška.

Sledovanie príznakov
respiračného ochorenia pri
vstupe (ideálne vyplniť
záznam o bezinfekčnosti)

Aktívne informovanie
účastníkov (aj formou
plagátov) o opatreniach
a potrebe bezinfekčnosti
pri spoločných
podujatiach.

Teplota a sledovanie
príznakov každý deň pred
začiatkom spoločných
aktivít (bezprostredne pri
príchode). Napr.
miništrovanie
a lektorovanie (čítanie)
a iné úkony nemôžu robiť
ľudia s prejavmi
respiračnej infekcie.
Duchovní by mali pri
prejavoch respiračnej
infekcie zvážiť maximálne
nevyhnutné úkony
(ideálne sa izolovať)

Teplota a sledovanie
príznakov každý deň pred
začiatkom spoločných
aktivít (bezprostredne pri
príchode) napr.
miništrovanie
a lektorovanie (čítanie)
a iné úkony.

Aktívne informovanie
o opatreniach a potrebe
bezinfekčnosti pri
spoločných podujatiach.

