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3. Należy poprosić, aby każda osoba uczestnicząca we mszy św. dezynfekowała 

ręce z chwilą wejścia do kościoła, używając w tym celu dozowników żelu 
dezynfekującego (należy umieścić takie dozowniki z żelem przy wejściach do 
kościoła lub w przedsionkach) 
 

4. Należy zapewnić, aby szafarze eucharystii przed rozdzieleniem i po 
rozdzieleniu komunii św. dezynfekowali dłonie (powinniśmy tak czynić 
zwyczajowo). Można to uczynić albo dokładnie myjąc ręce (myjąc mydłem i 
wodą co najmniej przed 20 sekund) w dyskretny sposób tuż przed udaniem 
się do prezbiterium, albo poprzez dyskretne użycie żelu dezynfekującego do 
rąk. 
a. Pamiętajmy o właściwej technice mycia rąk i użycia żelu dezynfekującego. 

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.nhs.uk/live-
well/healthy-body/best-way-to-wash-your-hands/, dostępny jest również 
plakat https://www.who.int/gpsc/5may/resources/posters/en/ 

b. Osoby związane z kateringiem w szczególny sposób muszą dbać o higienę 
rąk, także bardzo istotne jest właściwe mycie kubków, naczyń i przyrządów 
kuchennych oraz mycie powierzchni roboczych. 
 

5. Na tym etapie nie jest konieczne zaniechanie komunii św. pod postacią 
Kielicha ani tymczasowe zaprzestanie przekazywania znaku pokoju tak, jak 
zalecano w 2009 r. podczas pandemii grypy. Tego typu zalecenia zostaną 
wprowadzone tylko w przypadku wystąpienia poważnej epidemii na terenie 
UK, co w czasie sporządzania niniejszego dokumentu jest mało 
prawdopodobne. Osoby, u których wystąpiły objawy przeziębienia lub grypy 
powinny powstrzymać się od przekazywania znaku pokoju, jeżeli są obecne. 
 

6. Podczas odwiedzin parafian w domach, należy umyć ręce przed udzieleniem 
sakramentów. Nie należy odbywać wizyt duszpasterskich osób, które poddają 
się samoizolacji do czasu jej zakończenia. Należy jednak zaoferować 
wsparcie przez telefon.  
 

7. Odwiedziny osób przebywających w domach opieki lub szpitalach powinny 
odbywać się według zaleceń tamtejszego personelu lub władz sanitarno-
epidemiologicznych. 
 

Faza 2. - Stan obecny - Pewna liczba zachorowań w 
społecznościach lokalnych lub przypadek zachorowania 
wśród społeczności danej parafii 

Kluczowe zasady, których należy przestrzegać w tych okolicznościach: 

1. Jest prawdopodobne, że będzie konieczne zaprzestanie udzielania komunii 
św. pod obiema postaciami (hostię można podawać wyłącznie na rękę). 
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