Linji gwida għall-prevenzjoni ta’ tixrid
tal-imxija tal-Covid-19 fiċ-Ċentri ta’ Katekeżi

1.

INTRODUZZJONI

1.1 Biex titħares is-saħħa ta’ dawk li jkunu fiċ-ċentri ta’ katekeżi, bla preġudizzju
għal kwalunkwe miżuri mitluba mill-Awtoritajiet tal-Istat, u li jkunu fis-seħħ
minn żmien għal żmien, l-Isqfijiet qed joħorġu dawn id-direttivi għaċ-ċentri u
postijiet li fihom ser jilqgħu tfal għal sessjonijiet ta’ katekeżi.

2.
2.1

3.

APPLIKABBILTÀ
Dawn il-miżuri jidħlu fis-seħħ mit-22 ta’ Settembru 2020 u jibqgħu fis-seħħ
sakemm ikun hemm direttivi oħra mill-Awtoritajiet Ekkleżjastiċi.

DEFINIZZJONIJIET

3.1

Sanitiser: likwidu jew wipes għall-iġjene b’minimu ta’ 70% alkoħol.

3.2

Persuni: kull min jidħol fiċ-ċentru; kemm tfal, adolexxenti, żgħażagħ u adulti.

3.3

Distanza tas-sigurtà: għandha tinżamm distanza ta’ 2 metri bejn kull
persuna bl-eċċezzjoni għal dawk li jgħixu fl-istess dar. Fil-klassi bejn it-tfal,
din id-distanza tista’ tonqos għal 1.5 metri.

4.

KOMUNIKAZZJONI

4.1

Bl-eċċezzjoni għall-obbligu tar-reġistrazzjoni tat-tfal li jkunu qed jattendu
għall-katekiżmu għall-ewwel darba u li għaliha huwa mitlub li ż-żewġ ġenituri
jiffirmawha quddiem il-kappillan jew rappreżentant tiegħu, il-komunikazzjoni
bejn ġenituri/gwardjani u persuni involuti fiċ-ċentru/parroċċa għall-ħtiġijiet
oħra, għandu jsir b’mod elettroniku.

4.2

Meta parroċċa jkollha bżonn inkartament jew permessi/notifiċi minn parroċċa
oħra, dan jintalab u jintbagħat b’mod elettroniku. Sa fejn hu possibbli,
l-individwu m’għandux għalfejn jintalab jiġbor dan l-inkartament mill-parroċċa.

4.3

Dawk li jeħtieġu jkellmu lil xi ħadd involut iċ-ċentru jew katekist għandhom
ikunu mħeġġa li jagħmlu dan permezz ta’ appuntament biex jonqos il-ħin ta’
stennija.

5.

IĊ-ĊENTRI TA’ KATEKEŻI

5.1 L-aċċess għaċ-ċentri għandu jsir b’mod li jiġi evitat l-iffullar tan-nies u tiġi
rrispettata d-distanza ta’ sigurtà ta’ 2 metri f’kull mument.
5.2

Fejn hu possibbli, għandu jkun hemm post għad-dħul biss u post separat għallħruġ biss.

5.3 Fid-dħul tal-post għandu jkun hemm persuna/i li tieħu t-temperatura tan-nies
qabel jidħlu u tara li kull min jidħol jagħmel użu mis-sanitiser. Għandha tindika
wkoll lill-persuni fejn iridu jmorru. Il-persuna inkarigata minn dan trid tkun liebsa
maskra jew face visor. Għandu jkun hemm indikazzjoni ċara ta’ fejn il-persuna
trid toqgħod biex tittiħdilha t-temperatura. It-temperatura għandha tittieħed
permezz ta’ termometri li ma jeħtiġux kuntatt mal-persuna.
5.4 Għandu jkun hemm tabella li tagħti informazzjoni rigward miżuri essenzjali li
għandhom jinżammu u min mhux ser jitħalla jidħol. Dan l-avviż għandu jkun
skont dak provdut mill-Arċidjoċesi.
5.5

Għandu jsir dak kollu possibbli biex ikun hemm ventilazzjoni naturali tajba.
F’każ li tintuża ventilazzjoni alternattiva din għandha tkun skont id-direttivi talawtoritajiet tas-saħħa.

5.6

F’kull post fejn jinġemgħu n-nies, għandu jkun hemm marki biex jindikaw
l-ispazju li jrid jinżamm bejn persuna u oħra.

5.7

Huwa ssuġġerit li l-ispazji komuni – bħal swali u kurituri – ikunu organizzati
b’mod li l-persuni jimxu fl-istess direzzjoni, pereżempju, kull min dieħel fuq ixxellug u minn ħiereġ fuq il-lemin.

5.8

Kotba, karti, fuljetti, eċċ, għandhom jitneħħew minn kull fejn hemm aċċess
għall-pubbliku. Għandu jkun hemm biss tabelli indikatorji. Informazzjoni
għandha tingħata b’mezzi alternattivi.

5.9

It-toilets għandhom jiġu diżinfettati regolarment. Għandu jiġi pprovdut sapun
likwidu adegwat biex jiġġieled din il-pandemija u m’għandhomx jintużaw
xugamani iżda karti biex jixxottaw l-idejn.

5.10 Għandu jkun hemm ‘non-touch’ dustbins, fit-toilets u madwar il-post.
5.11

Għandu jkun hemm sanitiser f’diversi postijiet skont il-ħtieġa. Dawn ma
għandhomx ikunu aċċessibbli għat-tfal żgħar li jkunu waħedhom. Dawn it-tfal
għandhom jagħmlu użu minnhom meta jkunu akkumpanjati minn adult.
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5.12

Fejn hemm bżonn, partikolarment fl-uffiċċji fejn ma tistax tinżamm distanza
ta’ sigurtà ta’ 2 metri, tajjeb li jiġu installati screens trasparenti għoljin 2 metri
mill-art. Eżempji huma ma’ skrivaniji fl-uffiċċji u bejn sink u ieħor fit-toilets.

5.13

Ma għandux ikun hemm waiting area għal persuni biex joqogħdu jistennew ittfal.

6.

DIRETTIVI GĦAL MIN JATTENDI

6.1

Id-djoċesi u l-knejjes lokali għandhom jużaw il-mezzi soċjali u mezzi oħra
biex jinformaw lin-nies dwar dawn id-direttivi u l-proċeduri.

6.2

Kull min jidħol għandu jirrispetta d-direttivi dwar d-distanza ta’ sigurtà u iġjene.
Għandu wkoll jagħmel użu mis-sanitiser ipprovdut u dawk ’il fuq minn 3 snin,
għandhom jilbsu maskra jew face visor matul il-ħin kollu, sakemm dawn ma
jkunux persuni bi bżonnijiet speċjali li ma jittollerawx maskra jew visor. F’dan
il-każ, l-akkumpanjatur/i jistgħu joqogħdu maġenb il-persuna.

6.3

Persuni b’sintomi respiratorji jew ta’ influwenza jew li suppost jinsabu taħt
kwarantina mandatorja jew suġġerita skont id-direttivi tal-Awtorità tas-Saħħa
u min ikollu temperatura ta’ 37.2 C jew ogħla, ma jitħalliex jidħol. Dan għandu
jsir b’mod diskret biex kemm jista’ jkun, l-individwu ma jiġix espost. Min qed
jieħu t-temperatura għandu jżomm din l-informazzjoni sensittiva kunfidenzjali
sakemm ma jkunx hemm obbligi li jeżentaw minn din il-kunfidenzjalità.

6.4

Il-persuni għandhom joqogħdu fil-post assenjat lilhom u fl-ebda parti tal-post
m’għandu jkun hemm persuni bla bżonn.

6.5

Il-ġenituri/gwardjani tat-tfal għandhom jipprovdulhom prodotti ta’ iġjene
personali (sanitiser) li għandhom iġibuhuhom magħhom fiċ-ċentru kull darba
biex jintużaw mit-tfal innifishom skont il-bżonn.

6.6

Għandu jiġi evitat kuntatt fiżiku bħal tgħanniq u teħid tal-idejn u kull kuntatt
fiżiku ieħor li mhuwiex neċessarju.

6.7

Ħadd ma għandu joqgħod jistenna lit-tfal ġewwa ċ-ċentru.

7.

IS-SESSJONIJIET TA’ KATEKEŻI

7.1

Gruppi iżgħar fiċ-ċentru jnaqqsu r-riskju għal kull min jiffrekwenta ċ-ċentru u
l-qraba tagħhom. Iċ-ċentri għandhom iżommu id-daqs ta’ kull grupp l-iċken
possibbli.

7.2

Fejn hu possibli, it-taħlit ta’ tfal minn gruppi differenti għandu jkun evitat.

7.3

Huwa suġġerit li l-lezzjonijiet ma jkunux twal.
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7.4

M’għandux ikun hemm assemblei jew ġabra ta’ numru kbir ta’ persuni.

7.5

Fejn hu xieraq u possibbli, dawk li jipparteċipaw f’dawn is-sessjonijiet
għandhom iħarsu kollha fl-istess direzzjoni u mhux lejn xulxin.

7.6

Għandha tinżamm rassenja kull darba ta’ kull min ikun fil-binja u l-ħin li jkun
fiha.

7.7

Attivitajiet bħal kant u diskors b’vuċi għolja fejn tiżdied il-frekwenza ta’ nifsijiet
u tikber il-possibbiltà ta’ qtar fl-arja jew fuq l-uċuħ ta’ mwejjed, eċċ, għandhom
jiġu evitati jew isiru b’miżuri ta’ mitigazzjoni aktar stretti.

7.8

Qsim ta’ riżorsi għandu jkun minimu biex jiffaċilità t-tindif u diżinfettar.
M’għandux jintuża apparat li ma jistax ikun imnaddaf/diżinfettat wara kull użu.

8. TINDIF
8.1

Riżorsi u għodda li jgħaddu minn persuna għall-oħra għandhom jiġu
diżinfettati kull darba li jintużaw.

8.2

Uċuħ tal-mwejjed, apparat bħal telefown, keyboard, siġġijiet, eċċ, għandhom
ikunu diżinfettati regolarment. Fil-każ ta’ uffiċini, jekk hu possibbli jkun hemm
persuna waħda biss li tagħmel użu minn apparat/ skrivanija partikolari.

8.3

It-tindif tal-post għandu jsir b’diżinfettant b’mod regolari. Għandha tingħata
attenzjoni biex id-diżinfettant ma jagħmilx ħsara lill-post u lill-affarijiet ta’ ġo fih.

9.

Contact Person

9.1

Huwa suġġerit li tiġi appuntata COVID-19 Contact Person għal kull ċentru.

9.2

Ir-rwol ta’ din il-persuna jkun:
• Li jkun familjari ma’ dawn il-linji gwida u jassigura l-implimentazzjoni
tagħhom fiċ-ċentru;
• Jorganizza sessjoni ta’ informazzjoni għal dawk involuti fiċ-ċentru relatat
ma’ dawn il-miżuri;
• Jaġixxi bħala punt ta’ riferiment rigward il-miżuri implimentati fiċ-ċentru;
• Jassigura li meta jkun hemm tfal/adolexxenti morda, dawn joqogħdu
f’post iżolat u sigur sakemm jinġabru mill-ġenituri.
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Annex 1 – Checklist għall-ġenituri/gwardjani
Huwa mistenni li l-ġenituri jivverifikaw li t-tfal huma fi stat ta’ saħħa tajba qabel ma
jintbagħtu għas-sessjonijiet fiċ-ċentri tal-katekeżi. Jekk it-tfal juru sintomi mniżzla fillista ta’ hawn taħt, m’għandhomx jintbagħtu għad-duttrina.
•

Temperatura ta’ 37.2℃ jew ogħla

•

Griżmejhom juġgħuhom

•

Sogħla li ma tistax tkun kontrollota u mhijiex ġejja minn kundizzjoni li taf biha
(student b’mard kroniku bħal allerġiji / ażma jistgħu jkollhom tqaħqiħa differenti
mis-soltu).

•

Dijarea, remettar, uġigħ fl-addominali

•

Uġigħ ta’ ras, speċjalment bid-deni

Rendikont ta’ espożjoni
•

It-tfal li kienu f’kuntatt ma’ persuna/i li żviluppaw il-COVID-19 fl-aħħar
ġimagħtejn;

•

It-tfal ivvjaġġaw f’pajjiż ieħor fl-aħħar ġimagħtejn.
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