MSZA
MAKS. DLA 50

Wskazówki Kościoła katolickiego dotyczące Mszy św. w czasie
pandemii, obowiązujące od 7 maja 2020 r. do odwołania.




W każdej Mszy dozwolony jest udział maksymalnie 50 wiernych
oraz dodatkowo osób, które sprawują posługę w kościele.

CO ROBISZ TY?

• Musisz mieć potwierdzoną rejestrację na
Mszę (pamiętaj: łatwiej jest dostać miejsce
na Mszach codziennych)
• Nie idziesz na Mszę, jeśli jesteś zarażony lub
chory (nawet jeśli masz łagodne objawy)
• Przed budynkiem kościoła i w środku musisz utrzymać dystans co najmniej jednego
metra od innych osób
• Gdy wchodzisz do kościoła i przed przyjęciem Komunii musisz stosować środek dezynfekujący (antibac)
• Musisz stosować się do zaleceń gospodarza kościoła
• Nie możesz podawać dłoni
• Kaszlesz lub kichasz w łokieć lub ręcznik papierowy, który później wyrzucasz
• Nie masz obowiązku przyjmowania Komunii, jeśli obawiasz się zarażenia

CO SIĘ DZIEJE MIĘDZY MSZAMI?

• Przeprowadza się częste i dokładne
czyszczenie wodą i detergentami
• Wszystkie powierzchnie i punkty
w kościele, których się dotyka są
czyszczone dodatkowo
• Toalety są dodatkowo sprzątane
• Śpiewniki będą usunięte

CO ROBI KAPŁAN?

• Kapłan dba o dobrą higienę rąk
przed, podczas i po Mszy
• Kapłan stosuje dodatkowe środki
higieny przed i podczas udzielania
Komunii
• Kapłan jest odpowiedzialny za dopilnowanie dobrego i systematycznego
sprzątania kościołów między Mszami
• Kapłan nie powinien odprawiać
Mszy, gdy jest zarażony lub chory
(nawet jeśli ma łagodne objawy)

CO ROBI GOSPODARZ KOŚCIOŁA?

• Sprawdza, czy osoby wcześniej zarejestrowane dostały wstęp na Mszę
• Odpowiada za to, aby we Mszy
uczestniczyło maksymalnie 50 osób
plus osoby, które sprawują posługę
• Pilnuje, aby wszyscy używali środka
dezynfekującego
• Pilnuje, aby podczas całej Mszy przestrzegany był dystans co najmniej
jednego metra
• Upewnia się, że Din
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Få svar på spørsmålene dine på helsenorge.no
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