W związku z najnowszym ogłoszeniem oferujemy następujące wskazówki:
NOWOŚĆ
• (Maksymalna dozwolona liczba osób uczestniczących w spotkaniach wewnętrznych
zmienia się z 10 osób na 5 osób). Spotkania wirtualne powinny zastępować spotkania
osobiste tam, gdzie to możliwe. Wyjątkiem są te spotkania, które są uważane za
podstawowe usługi (np. Spotkania Anonimowych Alkoholików / Anonimowych
Narkomanów, bank żywności, inne programy służące ubogim i zmarginalizowanym
itp). Spotkania te powinny być ograniczone do 5 osób i zapewniać wszelkie środki
bezpieczeństwa i higieny (stosowanie masek, środków do dezynfekcji rąk, dystans
fizyczny itp.).
• Personel powinien pracować wirtualnie wszędzie, gdzie to możliwe. Prosimy o
dalsze dbanie o wdrażanie solidnych środków BHP na probostwie i biurze. Oprócz
zapewnienia naszym parafianom bezpieczeństwa, należy podjąć wszelkie środki w
celu ochrony naszego duchowieństwa, niezbędnego personelu i wszystkich
wolontariuszy, którzy muszą być na miejscu w tym czasie. Obejmuje to regularne
odkażanie, używanie masek i inne odpowiednie środki. Przypomnienie, że maski
należy nosić w każdej sytuacji, w której dochodzi do interakcji z innymi. Parafie
powinny również skrócić godziny urzędowania i zachęcać parafian do
komunikowania się z biurem telefonicznie lub e-mailem zamiast osobiście, jeśli to
tylko możliwe.
 Zmiany w samoizolacji – (z prowincji Ontario) „Dla każdego, kto ma pozytywny
wynik testu na Covid-19, Ontario zmieniło również wymagany okres izolacji w
oparciu o rosnące dowody, że ogólnie zdrowi ludzie z Covid-19 są najbardziej
zakaźni w dwa dni przed i trzy dni po wystąpieniu objawów. Osoby z Covid-19,
które są zaszczepione, a także dzieci poniżej 12 roku życia, będą musiały izolować
się przez 5 dni od wystąpienia objawów. Wymagane jest w tej sytuacji aby osoby z
tego samego gospodarstwa domowego również poddały się izolowacji. Osoby te
mogą zakończyć izolację po 5 dniach, jeśli ich objawy ustąpią przez co najmniej 24
godziny, a wszystkie środki ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, takie jak
noszenie maski i zachowywanie dystansu fizycznego, będą przestrzegane. Kontakty
spoza gospodarstwa domowego są zobowiązane do samodzielnego monitorowania
przez dziesięć dni. Osoby nieszczepione, częściowo zaszczepione lub z obniżoną
odpornością będą musiały izolować przez 10 dni.

W świetle wysoce zaraźliwego wariantu Omicron, archidiecezja zdecydowanie
odradza śpiewanie w kongregacji w tym czasie. Dopuszczalny jest kantor lub mały
chór – śpiewający w chórach powinien znajdować się co najmniej trzy metry od
siebie i wiernych.
 Regularne przypomnienia dla parafian – ci, którzy źle się czują, nie powinni w tym
czasie uczestniczyć we Mszy św. Parafie powinny również przypominać
uczestnikom nabożeństw, że parafianie nie gromadzą się w dużych grupach przed lub
po Mszy, o ile to możliwe. Biorąc pod uwagę zwiększony potencjał pozytywnych
przypadków dla osób, które mogły uczęszczać do kościoła, śledzenie kontaktów
pozostaje najlepszą praktyką (rejestracja online lub samodzielne logowanie). Tam,
gdzie to możliwe, adres e-mail zapewnia najszybszy sposób na dotarcie do dużej
liczby uczestników, jeśli wymagane jest powiadomienie po pozytywnym przypadku.
Zdajemy sobie sprawę, że okres świąteczny stanowił znaczące wyzwania, biorąc pod
uwagę liczbę Mszy św., a także potrzebę dostosowania się do płynnego charakteru
sytuacji w Omicron. Specjalne podziękowania dla duchowieństwa, personelu i
wolontariuszy za ich niestrudzone wysiłki w służbie wiernym i tworzenie
bezpiecznego środowiska dla wszystkich! W razie potrzeby będziemy nadal
dostarczać odpowiednie aktualizacje.

