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Hitben járunk, de bölcsen cselekszünk. Nem szeretnénk pánikot, félelmet kelteni, sem álhíre-
ket terjeszteni. Az óvintézkedések dinamikusan változnak, ennek megfelelően hozzuk meg a
döntéseket.

• Istentiszteleteken hívjuk segítségül az Úr nevét: a lenti ima felhívásnak megfelelően
imádkozunk a kialakult helyzetért.

• Istentiszteletek megtartása nem akadály:  100 fő alatt  a normál  alkalmaink rendben
vannak. Az istentiszteletek meg nem tartása nem indokolt, de egyéb alkalmakkal kap-
csolatban mérlegeljük  az  elhalasztásukat,  különösen az  evangélizációs alkalmakét.
Továbbá:

◦ Nagy ünnepek (nagy látogatottságú esküvő, stb.), rendezvények törlése.

◦ Közös ebédek, étkezések kerülése.

◦ Úrvacsora:  Egypoharas (bemártós)  Úrvacsora  kerülése,  helyette  kispoharas;  ke-
nyértörés helyett előre feldarabolt kenyér.

◦ Bemerítések elhalasztása (hideg és nedves környezet kedvez a vírusoknak).

◦ Kérjük a lelkészeket és a gondviselőket, hogy az idősek látogatását csak szükség
esetén tegyék meg, mert őket is veszélyeztetik és a nagyobb közösséget is.

◦ Az idősek és a (lázas) betegek felé kérés, hogy maradjanak távol a gyülekezeti/kö-
zösségi alkalmaktól.

◦ A kézfogás és a keresztény köszöntés egyéb formáinak (pl. puszi) kerülése erre az
időszakra egyfajta “ön-karantén” formájában, tartsunk óvatos távolságot.

• A templom és minden közösségi hely takarítása.

◦ Takarításnál hypo és egyéb erős fertőtlenítőszerek (minden felületre), illetve takarí-
táshoz gumikesztyű használata. Vírusölő hatású fertőtlenítőszerek alkalmazhatók.
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Felmosáshoz,  takarításhoz  is  használjon  fertőtlenítő  tisztítószert!  Szellőztessen
gyakran!

◦ Textil törülköző helyett papírtörülköző erre az időszakra.

◦ Fertőtlenítő szappan normál szappan helyett.

◦ Víz nélküli szappan elhelyezése a bejáratnál.

◦ Kilincsek fertőtlenítése alkalom előtt és után.

• Tegyünk közzé hirdetéseket a megelőzés érdekében:

◦ Megfelelő az alapos, legalább 20 másodpercig tartó, szappanos kézmosás, illetve
alkoholos kézfertőtlenítők használata is. A legfontosabb a gyakori és alapos szap-
panos kézmosás,  vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata.
Különösen javasolt mosdó használatát követően és étkezés előtt!

◦ Ha köhög vagy tüsszent, használjon papírzsebkendőt, azt használat után azonnal
dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet!

◦ A gyakori és alapos szappanos kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés. Tömegközle-
kedési eszközön történő utazáskor kerülje arca, szája, orra és szemei érintését!

2


	A Názáreti Egyház Magyar Egyházkerületének útmutatása a COVID-19 járvány kapcsán

