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Operații si masuri pentru promovarea sanatatii 
 
• Stabiliți și mențineți comunicarea cu autoritățile locale și de stat pentru a determina nivelurile 
actuale de atenuare în comunitatea dvs. 
 
• Oferiți protecție personalului și congreganților cu risc mai mare de îmbolnăviri grave de la COVID-
19.   Opțiuni de ofertă pentru personalul cu risc mai mare de boală severă (inclusiv adulți în vârstă 
și persoane de toate vârstele cu anumite afecțiuni medicale subiacente) care limitează riscul de 
expunere. Opțiuni de ofertă pentru congreganții cu risc mai mare de boală severă, care limitează 
riscul de expunere a acestora (de exemplu, participarea la distanță la servicii). 
 
• În concordanță cu legile și reglementările federale și de stat aplicabile, pune în aplicare politici 
care protejează confidențialitatea și confidențialitatea persoanelor cu risc mai mare de îmbolnăvire 
severă în ceea ce privește condițiile medicale subiacente. 
 
• Continuați să oferiți congregaților îngrijiri spirituale și emoționale și consiliere în mod flexibil sau 
virtual sau trimiteți-le la alte surse pentru consiliere și sprijin, dacă este necesar. 
 
• Încurajați orice organizații care împărtășesc sau utilizează facilitățile să urmeze, de asemenea, 
aceste considerente, dacă este posibil. 
 
• Dacă comunitatea dvs. oferă servicii sociale în cadrul instalației ca parte a misiunii sale, consultați 
informațiile CDC pentru școli și afaceri și locuri de muncă, după caz, pentru informații utile 
 
Promovarea practicilor sănătoase de igienă 
• Încurajați personalul și congreganții să mențină o igienă bună a mâinilor, spălarea mâinilor cu apă 
și săpun timp de cel puțin 20 de secunde. 
• Dispune de consumabile adecvate pentru a sprijini comportamentele de igienă sănătoase, inclusiv 
săpun, dezinfectant de mână cu cel puțin 60 la sută alcool (pentru cei care pot folosi în mod sigur 
dezinfectant pentru mâini), țesuturi și coșuri de gunoi fără atingere. 
 
• Încurajează personalul și congregantii să acopere tuse și strănuturi cu un țesut sau să folosească 
interiorul cotului. Țesuturile folosite trebuie aruncate în coșul de gunoi și spălate pe mâini. 
 
• Ori de câte ori săpunul și apa nu sunt disponibile cu ușurință, se poate folosi dezinfectant de mână 
cu cel puțin 60% alcool. 
 
• Luați în considerare afișarea de semne despre cum să opriți respandires a COVID-19 și să 
promovați măsuri de protecție de zi cu zi, cum ar fi spălarea mâinilor, acoperirea cand tusesc și 
strănuta. 
 
Invelitori de față din pânză 
• Încurajarea utilizării acoperirilor de față din stofă în rândul personalului și congreganților. 
Acoperirile feței sunt cele mai esențiale atunci când distanțarea socială este dificilă.  
Notă: Acoperirile feței din pânză nu trebuie așezate pe copii cu vârsta mai mică de 2 ani, pe oricine 
are probleme cu respirația s și oricine este incapabil sau nu poate înlătura acoperirea feței fără 
asistență. Învelișurile feței de pânză au rolul de a proteja alte persoane în cazul în care purtătorul 
este infectat în mod neștiut, dar nu prezintă simptome. 
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Promovează distanțarea socială 
• Faceți măsuri pentru a limita dimensiunea adunărilor, în conformitate cu îndrumările și 
directivele autorităților locale și de stat. 
Promovarea distanțării sociale la servicii și la alte adunări, asigurându-se că, personalul, corul, 
voluntarii și participanții la servicii urmăresc distanțarea socială pe tot parcursul serviciilor, după 
cum permit circumstanțele și tradițiile de credință, pentru a-și reduce riscul. Aceasta poate include 
eliminarea liniilor sau a cozilor, dacă distanța de 6 ft între participanți este greu de asigurat. 
Trebuie încurajată utilizarea acoperirilor de față din stofă atunci când nu se poate menține 
distanțarea socială. 
 
Intensificați curățarea, dezinfectarea și ventilația 

 Curățați și dezinfectați suprafețele atinse frecvent cel puțin zilnic și partajați între utilizări. 
 Elaborați un program de curățare și dezinfectare sporit, de rutină. 
 Evitați utilizarea de articole care nu sunt ușor curățate, igienizate sau dezinfectate. 
 Asigurați aplicarea corectă și sigură a dezinfectanților și păstrați-i departe de copii.  
 Utilizați produse care îndeplinesc criteriile de dezinfectare EPA pictogramă externă. 
 Produsele de curățare nu trebuie utilizate în apropierea copiilor, iar personalul trebuie să se 

asigure că există o ventilație adecvată atunci când utilizează aceste produse pentru a 
împiedica copiii sau ei înșiși să inhaleze vapori toxici. 

 Asigurați-vă că sistemele de ventilație funcționează corect și creșteți circulația aerului 
exterior cât mai mult posibil prin deschiderea geamurilor și a ușilor, cu ajutorul 
ventilatoarelor etc. Nu deschideți ferestrele și ușile dacă prezintă un risc pentru siguranță 
pentru copiii sau adulții care folosesc instalația. 

 
 Dacă comunitatea dvs. de credință oferă mai multe servicii, luați în considerare programarea 

suficient de departe pentru a permite timpul de curățare și dezinfectare a suprafețelor cu 
atingere ridicată între servicii. 

 Faceți măsuri pentru a vă asigura că toate sistemele și caracteristicile de apă (de exemplu, 
fântâni de băut, fântâni decorative) sunt sigure de utilizat după o închidere prelungită a 
instalației pentru a reduce riscul de boală a legionarilor și a altor boli asociate cu apa. 

 
• Luați în considerare organizarea de servicii și întruniri într-o zonă mare, bine ventilată sau în aer 
liber, după cum o permit circumstanțele și tradițiile de credință. 
 
• Luați în considerare măsuri adecvate de atenuare, inclusiv luarea de măsuri pentru limitarea 
dimensiunii întâlnirilor și menținerea distanțării sociale, la alte întâlniri, cum ar fi înmormântări, 
nunți, clase de educație religioasă, evenimente de tineret, grupuri de sprijin și orice altă 
programare, în concordanță cu tradiția credinței. Trebuie încurajată utilizarea acoperirilor de față 
din stofă atunci când nu se poate menține distanțarea socială. 
 
• Furnizați ghiduri fizice, cum ar fi banda pe podele și indicatoarele pe pereți, pentru a vă asigura că 
personalul și congreganții rămân la cel puțin 6 ft distanță în linii și în alte momente, după cum este 
necesar (de exemplu, ghiduri pentru crearea de „rute unice” pe holuri ). 
 
• Adăugați servicii suplimentare la programările săptămânale pentru a menține distanțarea socială 
la fiecare serviciu, dacă este cazul și posibil. Luați în considerare opțiunile de transimtere prin video 
sau drive-in pentru servicii și alte întâlniri și întâlniri. 
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• Luați în considerare suspendarea sau cel puțin scăderea utilizării unui cor / ansambluri muzicale 
și cântări, cântări sau recitare în timpul serviciilor sau al altor programări, dacă este cazul în tradiția 
credinței. Actul cântării poate contribui la transmiterea COVID-19, eventual prin emisia de aerosoli. 
 
• Luați în considerare faptul că clerul ține vizite virtuale (prin telefon sau online) în loc de case sau 
la spital, cu excepția anumitor situații de îngrijire pline de compasiune, cum ar fi sfârșitul vieții. 
 
Faceți măsuri pentru a reduce împărtășirea de comunitate a materiale de cult și alte obiecte 
 
• În concordanță cu tradiția de credință a comunității, luați în considerare limitarea temporară a 
împărțirii obiectelor atinse frecvent, care nu pot fi ușor curățate între persoane, cum ar fi ajutoarele 
de închinare,  cărți de rugăciune, Harfele de cantari, texte religioase și alte buletine, cărți,  
Căutați modalități de a menține obiceiurile centrale pentru practicarea credinței cuiva care 
limitează expunerea comună la congreganti. Luați în considerare fotocopierea sau distribuirea 
electronică a rugăciunilor, cântecelor și textelor prin e-mail sau alte tehnologii digitale. 
 
• Modificați metodele utilizate pentru a primi contribuții financiare. Luați în considerare o 
casetă de colectare staționară sau metode electronice de colectare a contribuțiilor financiare 
obișnuite, în loc de tăvi sau coșuri de colectare partajate. 
 
• Luați în considerare dacă contactul fizic (de exemplu, strângerea mâinilor, îmbrățișarea sau 
sărutarea) poate fi limitat între membrii comunității de credință 
 
• Dacă se oferă mâncare în orice caz, luați în considerare opțiunile preambalate și evitați dacă este 
posibil mesele tip bufet sau în familie. 
 
Examples of frequently touched surfaces and objects that will need routine disinfection 

following reopening are: 

 tables, 

 doorknobs, 

 light switches, 

 countertops, 

 handles, 

 desks, 

 phones, 

 keyboards, 

 toilets, 

 faucets and sinks, 

 gas pump handles, 

 touch screens, and 

 
 
 


