ALIANȚA EVANGHELICĂ DIN IRLANDA
Măsuri pentru redeschiderea Bisericilor
24 iunie 2020
EAI nu are nicio agendă sau autoritate care să aplice orice legislaţie/recomandări. Recunoaștem că multe
culte și biserici, în special acele congregaţii cu mai mult personal și resurse, sunt perfect capabile să își
dezvolte propriile linii directoare și planuri de acţiune. Cu toate acestea, multe congregaţii mai noi sau mai
mici nu au aceste resurse sau capacităţi. Prin urmare, într-un spirit de cooperare, oferim următoarele
recomandări utile.
Folosim o ilustrare simplă „Semafor” pentru a ajuta bisericile să se pregătească pentru redeschiderea
serviciilor cu publicul, în timp ce respectăm ghidurile guvernamentale și de sănătate publică și asigurăm
membrilor bisericii că lucrurile sunt făcute într-o manieră sigură, ordonată și atentă.
ROȘU
Indică pașii esenţiali pe care trebuie să îi facă toate congregaţiile. A nu lua sau nu respecta aceste
măsuri prezintă multe riscuri. Puteţi întâmpina dificultăţi legale, primi atenţie nedorită din partea
autorităţilor publice, publicitate negativă, o pierdere a reputaţiei în comunitatea dvs. sau chiar să fiţi
responsabil pentru un nou focar de infecţii.
PORTOCALIU
Indică măsuri de precauţie care legal pot fi sau nu necesare, dar sunt încă foarte recomandate. În
urma acestor măsuri, va spori încrederea congregaţiei dvs. și vă va ajuta să menţineţi o mărturie
bună în cadrul comunităţii extinse.
VERDE
Indică sfaturi și idei din bisericile din toată ţara care v-ar putea ajuta în negocierea noului normal.
Recunoaștem că, încă de la începutul pandemiei coronavirusului, înţelegerea știinţifică a acestui virus, și
nivelurile de ameninţare pentru societatea noastră s-au schimbat. Aceste orientări sunt potrivite pentru
faza iniţială de redeschidere a vieţii bisericii. Nu anticipăm ca acestea să rămână la fel pentru totdeauna,
ci să ne gândim operăm modificări în conformitate cu sfaturile generale de sănătate publică.
Dorim să mulţumim următoarelor instituţii pentru asistenţa și cooperarea lor în elaborarea acestor
orientări: Bisericile Creștine Irlanda (CCI), Plumbline, Biserica lui Dumnezeu, Biserica Penticostală Română
Betania, Biserica Evanghelică Dun Laoghaire, Consiliul Bisericilor din Irlanda, Biserica Libertăţii.
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi nick@evangelical.ie. Puteţi vizualiza, de asemenea, aceste
recomandări și orice actualizări pe care le facem pe site-ul nostru la https://evangelical.ie/churchreopening-guidelines.

ROȘU
Indică pașii esenţiali pe care trebuie să îi facă toate congregaţiile. A nu lua sau nu respecta aceste
măsuri prezintă multe riscuri. Puteţi întâmpina dificultăţi legale, primi atenţie nedorită din partea
autorităţilor publice, publicitate negativă, o pierdere a reputaţiei în comunitatea dvs. sau chiar să
fiţi responsabil pentru un nou focar de infecţii.
LIMITE NUMERICE
În prezent, guvernul a impus o prezenţă maximă de 50 la fiecare serviciu interior. În timp ce
există negocieri în curs în acest sens, trebuie să planificăm în conformitate cu limita actuală
având un plan alternativ de implementat dacă această stipulare se modifică..
SIMPTOME
Oricine cu simptome de răceală sau gripă ar trebui să fie descurajat să participe la slujbele bisericii.
De asemenea, a avea un plan de acţiune dacă cineva se simte rău în timpul unui serviciu.
DISTANŢAREA
Trebuie să exersăm distanţarea fizică de 2 metri. (Această distanţă se poate schimba la un moment
dat, dar iniţial 2 metri este cifra pentru care trebuie să planificăm). Evident, familiile pot fi așezate
împreună, dar fiecare familie trebuie să fie așezată la 2 metri distanţă, în toate direcţiile, de orice
altă familie.
ÎN AFARA
Distanţarea fizică începe înainte ca oamenii să intre prin uși. Datorită procedurile de salubrizare
înseamnă că rata fluxului va fi mai lentă decât normal pe măsură ce oamenii intră și ies. Suntem
responsabili să ne asigurăm că oamenii aflaţi la coadă pentru a intra în biserică vor observa distanţa
de 2 metri.
CONTACTUL FIZIC
Distanţarea fizică înseamnă descurajarea puternică a îmbrăţișărilor și strângerilor de mână.
INDICATOARELE
Indicatoarele clare sunt esenţiale.
IGIENIZAREA
Trebuie să asigurăm staţii de igienizare adecvate, atât la intrarea, cât și la ieșirea din clădire. De
asemenea, trebuie să asigurăm că sunt provizii suficiente de șerveţele disponibile, precum și pubele
acoperite cu pedale pentru depozitarea șerveţelelor folosite.
CEAI, CAFEA ȘI BISCUIŢI
Pentru câteva săptămâni iniţiale, evitaţi să serviţi ceai și cafea sau orice tip de băuturi răcoritoare.
Un astfel de serviciu multiplică riscul de a transmite infecţia și doriţi să descurajaţi oamenii să se
amestece sau stea într-un spaţiu interior închis după terminarea serviciului.

PORTOCALIU
Precauţii care legal pot fi sau nu necesare, dar sunt încă recomandate cu tărie. În urma acestor
măsuri, va spori încrederea congregaţiei dvs. și vă va ajuta să menţineţi o mărturie bună în cadrul
comunităţii mai largi.

ORDINE
Ar fi indicat să existe o ordine simplă de siguranţă, care să fie clar comunicată membrilor bisericii.
Cu cât veţi comunica mai mult, cu atât vor avea mai multă încredere în voi.
TRACK & TRACE (URMĂRIREA & GĂSIREA)
Este recomandat să existe un sistem de înregistrare a prezenţei la închinare (în conformitate cu
GDPR). Dacă cineva care a participat la o slujbă a bisericii este testat ulterior pozitiv pentru Covid-19,
Dvs. puteţi să vă așteptaţi ca HSE să vă contacteze căutând numele și contactele tuturor celor care
au participat la acea închinare.
TOALETELE
Acordaţi atenţie toaletelor ca puncte potenţiale pentru oportunităţi de infecţie. Dacă decideţi
să fie disponibile tuturor, atunci luaţi în considerare să aveţi o persoană având datoria constantă de
a șterge toate suprafeţele după ce fiecare persoană folosește facilităţile.
CURĂŢENIA
Coronavirusul poate supravieţui 72 de ore pe suprafeţe. Dacă aveţi un singur eveniment
săptămânal în biserică, prin urmare, nu este necesară curăţarea profundă. Cu toate acestea, dacă
planificaţi evenimente la mijlocul săptămânii sau mai multe servicii, atunci curăţarea profundă este
recomandată între evenimente.
SISTEMUL UNIDIRECŢIONAL
Dacă clădirea dvs. are mai mult de o intrare / ieșire, atunci vă recomandăm să operaţi un sistem
unidirecţional.
LUCRAREA COPIILOR
Sfaturile știinţifice nu sunt încă clare cu privire la răspândirea infecţiilor, iar pentru multe biserici va
fi extrem de dificil de implementat distanţarea fizică datorită restricţiilor de personal și de spaţiu.
Dezvoltaţi și comunicaţi un plan pentru copii cu mult timp în avans.
MĂȘTILE
Dacă nu este cerut de guvern, majoritatea bisericilor nu vor insista să fie purtate măști. Dar este
recomandabil să aibă măști disponibilă la cerere.

COLECTELE
Trecerea coșurilor pentru colectă de-a lungul rândurilor reprezintă un risc inacceptabil. Se
recomandă dezvoltarea unei metode pentru persoanele care dăruiesc, cu menţinerea distanţei de 2
metri și evitarea ca mai multe persoane să atingă aceleași suprafeţe.
CINA DOMNULUI
Dacă decideţi să sărbătoriţi Cina Domnului în primele săptămâni de la redeschidere, faceţi acest
lucru într-un mod sigur.
În niciun caz participanţii la Cina Domnului nu ar trebui să împartă un pahar comun.
Luaţi în considerare să comandaţi pahare și pâine preambalate.
IEȘIREA
La ieșirea din clădire, se recomandă acest lucru într-o manieră planificată și ordonată, care menţine
distanţarea de 2 metri - de ex. rând pe rând, începând cu cei mai apropiaţi de ieșire.

VERDE
Indică sfaturi și idei din bisericile din toată ţara care v-ar putea ajuta în negocierea noului.

TERMOMETRELE
Luaţi în considerare utilizarea termometrelor model pistol pe măsură ce oamenii ajung. Deși nu este
100% sigur, având în vedere că sunt oameni ce poate fi asimptomatici, dar încă infecţioși, le va oferi
oamenilor un sentiment mai mare de securitate.
TOALETE ÎNCHISE
Serviciile multiple sporite pot necesita foarte bine un serviciu mai scurt. Dacă da, luaţi în considerare
păstrarea toaletelor închise.
(Evident, pot fi deschise la cerere în cazuri de urgenţă!)
MANAGER
Așezarea rapidă și sigură a grupurilor de diferite dimensiuni ar putea deveni un coșmar logistic.
Luaţi în considerare crearea unui un nou post în care cineva supraveghează acel proces, similar unui
manager la un restaurant.
SCAUNE DIN PLASTIC
Dacă curăţaţi în profunzime între mai multe servicii. Luaţi în considerare înlocuirea scaunelor din
ţesătură cu scaune de vinil ce pot fi șterse.
CÂNTAREA
Există dovezi știinţifice care indică faptul că cântarea eliberează picăturile de umiditate într-un mod
similar cu strănut. Acestea pot rămâne în aer într-un spaţiu interior. Luaţi în considerare menţinerea
serviciilor mai scurte (în special dacă efectuarea de servicii multiple). De asemenea, luaţi în
considerare să cântaţi la sfârșitul serviciului, astfel încât oamenii să se așeze acel mediu pentru o
perioadă mai scurtă de timp.
AMENAJAREA INTERIOARĂ
Un strat nou de vopsea pe pereţi sau chiar un covor nou va crește încrederea oamenilor de a se
întoarce făcând ca locul să pară și să miroasă curat. De asemenea, unele modificări de
înfrumuseţare ale clădirii îi vor ajuta pe oameni să simtă asta că nu toate schimbările în modul în
care ne închinăm sunt negative.
TRACK & TRACE (URMĂRIREA & GĂSIREA)
Pentru a ajuta la urmărirea și găsirea în cazul în care un participant testează ulterior pozitiv, luaţi în
considerare fotografierea fiecărei adunări pentru a înregistra cine stă aproape de oricine altcineva.
SERVICIUL DE RUGĂCIUNE
Iniţial, luaţi în considerare să utilizaţi biletele cu motive de rugăciune, mai degrabă decât să aveţi
oameni stând în „linii de rugăciune” sau așezarea mâinilor la rugăciune.

REZERVARE ONLINE
Solicitarea participanţilor să se înregistreze online în avans va ajuta urmărirea și găsirea, asigurând
totodată acest lucru că nu veţi depăși capacitatea sau limita numerică. Pare limpede să limităm
congregaţia (cu excepţia cei care slujesc într-o slujire) la un singur serviciu.
SERVICIU SPECIAL PENTRU PERSOANELE VULNERABILE
Dacă aveţi mai multe servicii, luaţi în considerare rezervarea unuia dintre ele pentru persoane
vulnerabile, cum ar fi vârstnici sau cei cu anumite afecţiuni medicale. Luaţi în considerare
interzicerea participării copiilor și purtarea măștilor obligatorii pentru acest serviciu special.

COLECTELE
Unele biserici intenţionează să amplaseze cutii pentru colecte / donaţii la ieșire. Alţii intenţionează
să aibă un sistem unidirecţional prin care închinătorii se pot deplasa în faţă, așezând contribuţia
financiară într-un recipient și colectează preambalate elementele de Cina Domnului.
ORDINEA & NOTIFICĂRI
Îndepărtaţi toate documentele și mărfurile din spaţii. Îndepărtaţi toate avizele tipărite neesenţiale
sau tablouri de anunţuri pentru a preveni rămânerea prelungită în holuri.

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
Dacă clădirea dvs. a fost goală timp de câteva săptămâni, lăsați robinetele să funcționeze timp de 20 de
minute pentru a reduce la minimum riscurile infectării bacteriale precum boala legionarilor.
COPII
Dacă decideți să nu aveți cursuri pentru copii, luați în considerare să le oferiți un pachet de bun venit
care conține creioane de colorat etc. pentru a îi menține ocupați în timpul serviciului.
OBIECTE PERSONALE
Amintiți-le participanților să își păstreze haina și obiectele personale cu ei, în special dacă bisericile
operează un sistem unidirecțional pentru intrare și ieșire din clădire.
PREZENTARE INSTRUCȚIUNI VIDEO
Va ajuta congregația dacă puteți pregăti un videoclip complet care să le arate la ce să se aștepte când
ajung la Biserică. Acest lucru îi va asigura că luați măsurile de precauție necesare. Distribuie acest
videoclip cât mai mult. Luați în considerare promovarea lui în serviciile dvs. online.

FACTORI NECUNOSCUŢI DE REŢINUT
Aceste măsuri orientative sunt pregătite pe baza informaţiilor pe care le avem acum. Este cu totul posibil
ca guvernul sau HSE vor veni cu noi cerinţe care vor fi impuse într-un termen foarte scurt. Ca urmare
aveţi un plan de acţiune în minte pentru fiecare eventualitate!
1. Este posibil ca măștile de faţă să fie obligatorii în adunările cu un anumit număr de persoane.
2. Regula de distanţare de 2 metri poate fi diminuată.
3. Există discuţii în desfășurare la nivel guvernamental cu privire la limitele de 50 de persoane a fi
crescute sau eliminate cu totul.
4. În alte jurisdicţii cântarea a fost interzisă sau limitată în spaţiile publice interioare.
5. Unele ţări au impus o durată de timp limitată pentru servicii.
6. Dacă nu deţineţi sau închiriaţi definitiv clădirea, verificaţi dacă proprietarul vă va permite să
continuaţi să vă întâlniţi acolo și în ce condiţii. De exemplu, unele hoteluri, școli sau centrele
comunitare își schimbă politicile de închiriere.
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