ORDIN nr. 1.070/826/2020

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii în lăcaşurile de cult pe perioada stării de alertă

EMITENT

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE Nr. 1.070 din 15 mai 2020
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 826 din 15 mai 2020

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 mai 2020
Data intrării în vigoare 15-05-2020
În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe
perioada stării de alertă şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii în lăcaşurile de cult,
în temeiul prevederilor Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind
aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în
contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modiﬁcarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile,
în temeiul prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea
Secretariatului de Stat pentru Culte, cu modiﬁcările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:
Articolul 1
Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii în lăcaşurile de cult, se aprobă recomandările privind activitatea în lăcaşurile de cult, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte
Victor Opaschi
Ministrul sănătăţii,
Nelu Tătaru
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ANEXĂ
Recomandări privind activitatea în lăcaşurile de cult
I.
Precauţiuni universal valabile
1.
Accesul persoanelor în lăcaşurile de cult va ﬁ permis numai cu respectarea precauţiunilor universal valabile pentru limitarea răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.
2.
Accesul persoanelor în lăcaşul de cult se va face limitat, cu respectarea unei suprafeţe de 4 mp de persoană.
3.
Atât personalul care deserveşte lăcaşul de cult, cât şi persoanele care intră în lăcaşul de cult vor purta
mască. Pentru a oferi o protecţie eﬁcace, masca trebuie să acopere gura şi nasul.
4.
Persoanele îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bază de alcool, care va ﬁ pus la dispoziţie la intrarea în lăcaşul de cult.
5.
La intrarea în lăcaşul de cult se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor
care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree).
6.
Se vor plasa, la loc vizibil, anunţuri scrise privind regulile de distanţare ﬁzică şi cele de acces în lăcaş.
II.
Precauţiuni speciale
1.
Se va evita atingerea sau sărutarea obiectelor sacre de cult; în locul acestor gesturi rituale, se va indica
îngenuncherea sau înclinarea.
2.
Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel puţin 1 m.
3.
Se va evita oferirea/primirea împărtăşaniei în condiţiile în care nu se pot asigura linguriţe şi pahare de
unică folosinţă.
4.
Se vor dezinfecta periodic, o dată la 4 ore, obiectele frecvent atinse: mânerele uşilor, obiectele de cult,
icoanele, suprafeţele.
5.
Slujbele se vor oﬁcia de către slujitorii bisericeşti/religioşi numai în aer liber, cu menţinerea distanţei între
persoane.
6.
Nu se recomandă organizarea de pelerinaje sau călătorii religioase.
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