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PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, nariadeniami Úradu verejného
zdravotníctva SR a Konferencie biskupov Slovenska sme prijali nasledovné
preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19:
Prosíme aby ste si dezinfikovali ruky pred vstupom do kostola a vstupovali iba v
rúšku, nasadenom na tvári. Usádzajte sa na mieste na to určenom šachovnicovo
a dodržiavajte odstupy. Sväté prijímanie sa podáva len na ruku. Ďakujem že
dodržíte nasledovné usmernenia.

Od pondelka budú platiť nové pravidlá, týkajú sa aj verejných
bohoslužieb
Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.
Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré
sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť
lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy
jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o
jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a
využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100
miest
na
sedenie,
bohoslužby
sa
môže
zúčastniť
50
veriacich.
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné
bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na
sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na
státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie,
ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny
požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť
osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od
povinnej
účasti.

