RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS
2020-12-04
2020-03Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją ir paskelbtą karantiną šalyje dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos), siekdama užkirsti kelią viruso plitimui bei atsižvelgdama į Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Sveikatos apsaugos
ministerija teikia rekomendacijas religinėms bendruomenėms:
•

Rekomenduojama organizuoti religines apeigas nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas, kai
dalyvaujama ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo
sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba
asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius),
globėjus) ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis) arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų
(užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp
asmenų ar asmenų grupių (iki 2 asmenų ar šeimos narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų
atlikimo.

Jeigu religinės apeigos organizuojamos
• Vyresniems nei 6 metų asmenims apeigų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai
dengia nosį ir burną, (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems
asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens
sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;
• Apeigų dalyviai turėtų laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus
vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę), vengti liesti neplautomis rankomis veidą,
akis, nosį, burną;
• Religinėse apeigose negali dalyvauti:
o asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Jei minėti simptomai pasireiškia maldos namų dvasininkui
ir kitam darbuotojui, jis į darbą / apeigas vykti negali, rekomenduojama konsultuotis
Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai
nuotoliniu būdu;
o asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;
• Rekomenduojama, kad nebūtų vandens induose švęstam vandeniui;
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Religinių apeigų dalyviai, išskyrus dvasininkus ar kitus maldos namų darbuotojus, turi vengti fizinio
kontakto su relikvijoriais ir kryžiais, vengti fizinio kontakto su kitais asmenimis, pvz. spausti vieni
kitiems ranką;
Rekomenduojama prie įėjimo į maldos namus ar kitoje gerai matomoje vietoje:
o pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę;
o informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketą ir kt.);
o apie privalomumą dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Maldos namuose rekomenduojamas dažnesnis nei įprasta dažnai liečiamų paviršių (durų rankenų,
suolų, kėdžių atramų ir kt.) valymas ir dezinfekcija vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai
sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius,
įtarus
ar
patvirtinus
COVID-19
atvejį)
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200
327%20(1).pdf.).

