Recomandări
pentru
prevenirea
răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
pentru asigurarea desfășurării activității cultelor
religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR

NOTĂ FUNDAMENTARE
Având în vedere contextul epidemiologic actual determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 este
necesară respectarea condițiilor și măsurilor pentru prevenirea expunerilor la COVID-19 în facilitățile
utilizate de comunitățile de credință, pentru a proteja sănătatea atât a organizatorilor activităților
religioase cât și a credincioșilor.
Adunarea împreună pentru închinare este în centrul exprimării credinței pentru multe culte religioase.
Deoarece există mai multe rapoarte publicate despre focare COVID-19 provocate de mari adunări, atât
de natură non-religioasă, cât și religioasă, recomandările vor ajuta la ghidarea activităților cultelor
religioase, respectând în același timp dreptul fundamental al acestora de a se întâlni pentru închinare.
Aplicarea acestor măsuri trebuie să fie ghidată, în măsura în care este posibil, în concordanță cu
nevoile și credințele religioase ale fiecărei comunități, pentru protejarea comunităților, fără
discriminare, în concordanță cu drepturile la exercitarea liberă a credințelor religioase.
Practicarea credințelor religioase este importantă pentru bunăstarea civică și economică, credința are
o semnificație deosebit de profundă pentru comunități în general și pentru individ în particular, fiind
totodată un drept protejat prin constituție.

CADRUL LEGISLATIV
LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
ORDIN nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă
de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase
Anexa
REGULI PRIVIND ACCESUL ÎN LĂCAȘELE DE CULT, DISTANȚA MINIMĂ DE SIGURANȚĂ ȘI MĂSURI
SANITARE SPECIFICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR RELIGIOASE
I. Reguli privind accesul și desfășurarea activităților
1. Accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe și adunări religioase se
face astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de
minimum 2 m între persoane.
2. La intrarea în lăcașul de cult sau în locațiile unde se organizează slujbe și adunări religioase persoanele
sunt obligate să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectant, pus la dispoziție de organizatorii evenimentului
religios.
3. În interiorul lăcașului de cult și în locațiile unde se organizează slujbe și adunări religioase este obligatorie
purtarea măștii, astfel încât să acopere gura și nasul.
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4. Accesul credincioșilor care, după efectuarea triajului observațional, prezintă simptome de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, temperatură) nu este permis.
5. Se vor plasa, la loc vizibil, anunțuri scrise privind regulile de igienă și distanțare fizică în lăcașul de cult și în
locațiile unde se organizează slujbe și adunări religioase.
6. La activitățile religioase din interiorul lăcașului de cult și din locațiile unde se organizează slujbe, acolo unde
este posibil, se organizează circuite separate de intrare și ieșire, semnalizate explicit.
7. Slujbele oficiate de către personalul de cult, în aer liber (în curtea lăcașului de cult), se desfășoară cu
menținerea distanței de 1,5 m între persoane.
8. Slujbele religioase desfășurate în curtea lăcașurilor de cult nu sunt considerate adunări publice.
II. Măsuri sanitare specifice
1. În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult cu care credincioșii intră în contact,
acestea se dezinfectează după fiecare utilizare.
2. Se dezinfectează periodic, o dată la 4 ore, obiectele sau suprafețele frecvent atinse (de exemplu, mânerele
ușilor, balustrade, scaune).

RECOMANDĂRI ALE DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR
Principii generale
1. Stabiliți și mențineți comunicarea cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Bihor, cu instituțiile publice
de referință și cu reprezentanții autorităților locale.
2. Acordați o atenție sporită personalului lăcașului de cult precum și membrilor congregației, cu risc mai mare
de a dezvolta forme grave de COVID-19 (vârstnici și persoane de toate vârstele cu anumite afecțiuni medicale
preexistente) și implementați măsuri în scopul diminuării riscului. Aveți în vedere opțiuni pentru membrii
congregației care prezintă un risc crescut de îmbolnăvire (ex. participarea la serviciile de închinare în sistem
on line) respectând totodată confidențialitatea cu privire la condițiile medicale preexistente ale acestora.
Acordați o atenție deosebită și lucrătorilor care au membri apropiați ai familiei expuși unui risc crescut.
3. În cazul personalului angajat și al voluntarilor se va avea în vedere asigurarea desfășurării activității la locul
de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor ORDINULUI nr. 3.577/831/2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de
alertă
4. Implementarea unor practici de lucru sigure pentru limitarea expunerii la COVID-19 la locul de muncă,
necesită în primul rând evaluarea riscurilor și, ulterior, realizarea unei ierarhii a măsurilor de control și
diminuare a riscului.
5. Desemnați o persoană responsabilă pentru implementarea măsurilor de diminuarea riscului de infecție
COVID-19 în lăcașul de cult. Personalul, liderii religioși, voluntarii și membrii congregației trebuie să știe cine
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este această persoană și cum poate fi contactată (în cazul în care o persoană care a frecventat lăcașul de cult
se îmbolnăvește sau dacă a fost in contact cu alte persoane diagnosticate cu COVID-19). Această persoană
trebuie să mențină contactul cu autoritățile responsabile pentru gestionarea situației generate de SARS-CoV-2.
6. Întrucât voluntarii îndeplinesc adesea sarcini importante luați în considerare monitorizarea, planificarea și
instruirea corespunzătoare în cazul acestora.
Recomandări specifice pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2

I.

Promovarea practicilor corecte privitoare la igienă

- Încurajați personalul și membrii congregației să mențină o igienă corectă a mâinilor, spălarea mâinilor cu apă
și săpun timp de cel puțin 20 de secunde.
- Asigurați cantități suficiente de consumabile necesare pentru a sprijini comportamentele referitoare la igienă:
săpun, dezinfectant pentru mâini cu cel puțin 70 la sută alcool (pentru persoanele care pot utiliza substanțe
dezinfectante), șervețele, coșuri de gunoi cu clapetă și capac
- Încurajați un comportament corect în ceea ce privește igiena respirației: tuse / strănut (în plica cotului sau în
șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în coșuri de gunoi cu
capac.și se va efectua imediat igiena mâinilor;
- În cazul în care nu există acces facil la apă și săpun, se pot folosi dezinfectanți pentru mâini cu cel puțin 70%
alcool
- Afișați la loc vizibil materiale informative cu caracter preventiv

II.

Utilizarea măștilor faciale

- Încurajați utilizarea măștilor faciale în rândul personalului și a membrilor congregației. Utilizarea măștilor
faciale este esențială pentru diminuarea riscului de infecție COVID-19.
- Se vor respecta prevederile ORDINULUI nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de
protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu
virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.

III.

Intensificarea măsurilor de curățenie, dezinfecție și a măsurilor cu privire la ventilația
spațiilor interioare

- Elaborați un plan de curățenie și dezinfectare cu un program bine definit și cu personal instruit
- Curățați și dezinfectați suprafețele atinse frecvent, iar în cazul obiectelor utilizate de mai multe persoane este
obligatorie dezinfectarea între utilizări.
- Evitați utilizarea de obiecte care nu sunt ușor de curățat, igienizat sau dezinfectat.
- Asigurați aplicarea corectă și sigură a dezinfectanților și păstrați-i departe de copii. 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 inhalarea de vapori toxici. Pentru suprafețe se vor utiliza
exclusiv produse biocide pe bază de clor sau alcoli, avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de
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Produse Biocide (www.ms.ro). Produsele se vor folosi conform recomandărilor specificate de producători în
ceea ce privește modul de utilizare și timpul de acțiune.
- În spațiile interioare asigurați-vă că sistemele de ventilație funcționează corect și intensificați circulația aerului
exterior cât mai mult posibil prin deschiderea ferestrelor și a ușilor.
- Se va evita folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să fie folosită, se va asigura
nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului
de lucru;
- Dacă se organizează mai multe servicii de închinare consecutive în spațiile interioare, luați în considerare
alocarea unor timpi suficienți pentru a permite efectuarea procedurilor de curățenie, dezinfecție cu respectarea
perioadei de acțiune a substanțelor dezinfectante.

IV. Promovați distanțarea socială
- Aveți în vedere respectarea prevederilor legale cu privire la accesul în locașurile de cult
- Promovați distanțarea socială la serviciile divine și la alte adunări cu caracter religios, asigurându-vă că liderii
religioși, personalul, corul, voluntarii și participanții la serviciile divine, respectă distanțarea socială
- Luați în considerare organizarea de servicii și întruniri într-o zonă suficient de mare, corect dimensionată
pentru numărul de participanți în condițiile respectării distanțării sociale, bine ventilată sau în aer liber, după
cum o permit circumstanțele și tradițiile de credință.
- Luați în considerare măsuri adecvate pentru a limita numărul participanților în condițiile de distanțare socială,
și respectați reglementările legale cu privire la alte activități cu caracter religios: înmormântări, nunți, botez,
clase de educație religioasă, evenimente de tineret, grupuri de sprijin și orice alte programe, în concordanță cu
activitățile cultului și /sau tradiția credinței.
- Furnizați elemente fizice vizibile pentru a ghida credincioșii: bandă semnalizatoare pe podele, pasarele și
indicatoare etc, pentru a vă asigura că personalul și participanții respectă distanța optima precum și circuitele
impuse (ex. „rute unice” pe holuri, rută acces grup sanitar etc).

V. Monitorizarea și pregătirea
- Verificați semnele și simptomele prin efectuarea triajului observational al participanților. Accesul credincioșilor
care, după efectuarea triajului observațional, prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree,
temperatură) nu este permis.
- Încurajați personalul sau membrii congregației bolnavi sau care au avut un contact apropiat cu o persoană cu
COVID-19 să rămână acasă, din grijă pentru el și pentru ceilalți.

VI. Planificare și reacție în cazul identificării unei persoane cu simptome de COVID-19
- Este important să întocmiți planuri de urgență pentru gestionarea situațiilor speciale: încetarea și/sau reluarea
activității, identificarea de cazuri suspecte între participanți. Planificați alternative disponibile pentru tipul de
activitate pe care îl desfășurați (servicii de închinare on line, consiliere telefonică etc).
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- Este necesar să fiți pregătiți pentru eventualitatea în care identificați o persoană care prezintă simptome de
COVID-19. Identificați o zonă pentru a izola o persoană care prezintă simptome de COVID-19 în timpul
programului de închinare și asigurați-vă că minorii nu sunt lăsați fără supravegherea adulților.
- Persoanele cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 grade C și/sau
stare general alterată, apărute în timpul programului de închinare vor fi imediat izolate de restul participanților
și direcționate spre medicul de familie sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei;
- Stabiliți proceduri pentru a se asigura anunțarea aparținătorilor / transportul în siguranță pentru oricine
prezintă semne de boală
- Notificați imediat Direcția de Sănătate Publică Bihor în cazul în care o persoană diagnosticată cu COVID-19
s-a aflat în locașul de cult și / sau a fost în contact cu personalul sau membrii congregației, păstrând
confidențialitatea identității acesteia față de terți
- Închideți zonele utilizate de o persoană diagnosticată cu COVID-19 și nu folosiți zona decât după curățare și
dezinfectare; în cazul în care cazul suspect a stat timp îndelungat într-un spațiu închis, pentru a limita
expunerea personalului care efectuează curățenia la particulele respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și
a dezinfecției timp de 24 de ore pentru spațiul respectiv. În situația în care respectarea acestui interval nu este
posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult;
- Sfătuiți personalul și membrii congregației care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă
COVID-19 / cu simptome de COVID-19 / care s-au dovedit pozitivi pentru COVID-19, să nu participle la
serviciile de închinare până când nu au îndeplinit criteriile pentru a întrerupe izolarea la domiciliu.

VIII. Practicarea ritualurilor religioase
- Se va evita utilizarea în comun a obiectelor de cult, obiectelor utilizate în cadrul desfășurării unor ritualuri
religioase (împărtășire, cina, comuniune). În cazul obiectelor utilizate pentru împărtășire, cina, comuniune se
recomandă utilizarea echipamentelor de protecție (măști, mănuși) de către personalul implicat, cu respectarea
tuturor măsurilor de siguranță sanitară. Obiectele utilizate vor fi curățate și dezinfectate corespunzător.
- Se vor respecta normele de siguranță sanitară în cazul desfășurării evenimentelor precum: botez, nuntă,
înmormântare

VIII. Alte situații
- În cazul organizării altor evenimente religioase cu caracter cultural în aer liber, se vor respecta
prevederile ORDINULUI nr. 2.941/1.120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în
domeniul culturii
- În cazul redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor, aflate în coordonarea instituțiilor de cult, se
vor respecta prevederile ORDINULUI nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în
vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
- Este obligația reprezentanților cultelor religioase de a urmări modificările aduse cadrului legislative specific și
de a se conforma prevederilor legale
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Surse::
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/community-based.html
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