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a. Podczas podawania komunii na rękę należy starać się, aby położyć hostię 
na dłoń osoby przyjmującej w taki sposób, aby nie dotknąć dłoni tej osoby. 
 

2. Zaprzestać przekazywanie znaku pokoju w sposób fizyczny (dotykowy). 
 

3. Usunąć na kropielnice/naczynia z wodą święconą. 
 

4. Publiczne czczenie relikwii i krzyża w Wielki Piątek NIE może odbywać się 
poprzez ich ucałowanie lub fizyczny dotyk. 
 

5. Należy poinformować osoby szczególnie narażone (osoby starsze, osoby z 
osłabionym układem odpornościowym i cierpiące na choroby przewlekłe takie 
jak rak, cukrzyca czy choroby serca), aby nie uczestniczyły w dużych 
zgromadzeniach parafialnych i pozostały w domach.  
 

6. Należy zaprzestać używania wspólnych śpiewników i książeczek z tekstami 
liturgicznymi, na których może przenosić się wirus. 
 

7. Należy poprosić wszystkich uczęszczających na msze św., aby wchodząc do 
kościoła dezynfekowali ręce przy użyciu żelu dezynfekującego (dozowniki żelu 
dezynfekującego należy umieścić w przedsionkach i przy wejściach). 
 

8. Należy zapewnić, aby wszyscy uczestnicy mszy św. i wydarzeń parafialnych 
utrzymywali właściwą higienę 

a. Najlepszym sposobem ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa 
jest, aby wszyscy stosowali zasady prawidłowej higieny, co skutecznie 
przeciwdziała roznoszeniu wirusa. Należy więc wywiesić plakat 
informacyjny, który mówi nam: 
• Catch it – kichaj do chusteczki jednorazowej 
• Bin it – wyrzuć chusteczkę do kosza 
• Kill it – umyj ręce wodą i mydłem lub żelem do rąk zawierającym 

alkohol 
• Nie dotykaj twarzy, jeżeli nie umyłeś rąk 

 
9. Należy poprosić wszystkie osoby, u których występują widoczne objawy 

przeziębienia lub grypy, aby powstrzymały się od uczestnictwa w liturgii, 
wydarzeniach publicznych i nie przystępowały do sakramentu pojednania 
(Może być to tylko zwykłe przeziębienie, ale ważne jest podejście 
zapobiegawcze). 
 

10. Należy zapewnić bardzo regularne mycie powierzchni często dotykanych 
przez wiele osób (np. optymalnym rozwiązaniem byłoby mycie klamek u drzwi 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdej mszy św.). 
 

11. Wierni nie mogą przekazywać sobie tacy od jednej osoby do kolejnej podczas 
zbierania ofiary. 


