Linji gwida għall-prevenzjoni ta’ tixrid
tal-imxija tal-Covid-19 fl-operat tal-uffiċċji parrokkjali u gruppi
parrokkjali

1.

INTRODUZZJONI

1.1

Biex titħares is-saħħa ta’ dawk li joffru servizz mill-uffiċċji parrokkjali u ta’ dawk
li jiġu biex jirċievu tali servizz, l-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tagħmel dawn il-miżuri
ta’ mitigazzjoni.

2.

DEFINIZZJONIJIET

2.1 Distanza ta’ sigurtà (social distancing): id-distanza li għandha tinżamm bejn
persuna u oħra kif stabbilit mill-awtoritajiet tas-saħħa. Din id-distanza hija ta’
żewġ metri. Din ma tgħoddx għall-persuni li jgħixu fl-istess dar.

3.
3.1

4.

APPLIKABILITÀ
Dawn il-miżuri jidħlu fis-seħħ mill-14 ta’ Ġunju 2020.

MIŻURI TA’ MITIGAZZJONI OBBLIGATORJI FL-UFFIĊĊJI
PARROKKJALI

4.1

Biex jitnaqqas l-ammont ta’ nies li jkunu preżenti fl-uffiċċji parrokkjali, sa fejn
hu possibbli, għandha tingħata l-opportunità li wieħed jinqeda permezz
tat-telefown, email jew mezzi elettroniċi oħra.

4.2

Meta parroċċa jkollha bżonn inkartament jew permessi/notifiċi minn parroċċa
oħra, dan jintalab u jintbgħat b’email. L-individwu m’għandux għalfejn jintalab
jiġbor dan l-inkartament mill-parroċċa.

4.2.1 Id-dikjarazzjoni tal-parrini għandha ssir bħala self declaration jiġifieri
l-individwu jniżżel formula online bid-dikjarazzjoni, jimlieha u jgħaddiha
lill-parroċċa fejn ikun ser isir is-sagrament. (Ara l-appendiċi.)
4.3

Waqt li l-persuni jkunu fl-uffiċċji parrokkjali, sakemm in-natura tas-servizz
tippermetti, għandhom iżommu d-distanza tas-sigurtà.

4.4 Fid-dħul tal-uffiċċju parrokkjali, għandu jkun hemm għad-dispożizzjoni tan-nies
sanitiser, u 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. (Ara l-appendiċi.)
4.5 Għandu jkun hemm ukoll sanitiser f’diversi postijiet skont il-ħtieġa.
4.6 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 għandu temperatura ta’ 37.2 °C jew ogħla, ikun mitlub jirritorna d-dar u
jagħmel kuntatt mal-knisja permezz tat-telefown/email jew mezzi soċjali biex
isiru l-arranġamenti meħtieġa biex jinqeda.
4.7 Il-punt preċedenti jgħodd ukoll għal dawk li jkunu qed jagħtu servizz. Dawn
ma għandhomx jagħtu servizz qabel 24 siegħa wara li ma jkollhomx aktar
sintomi.
4.8 L-uffiċċju parrokkjali għandu jinħasel b’diżinfettat regolari. F’uffiċċji parrokkjali
fejn jinsabu oġġetti ta’ valur speċjalment opri artistiċi, il-ħasil għandu jsir skont
in-normi mogħtija mill-Kurja li filwaqt li jassiguraw dak li meħtieġ biex titħares
s-saħħa pubblika, jaraw li ma ssirx ħsara lill-opri ta’ arti li huma patrimonju
tal-poplu Malti u affarijiet oħra ta’ valur.
4.9

Uċuħ tal-iskravinji u mwejjed, apparat bħal telefown, keyboard, siġġijiet, eċċ,
għandhom ikunu diżinfettati regolarment. Jekk hu possibbli jkun hemm
persuna waħda biss li tagħmel użu minn apparat/ skrivanija partikolari.

4.10 Minkejja li jista’ jsir użu mill-arja kundizzjonata, għandu jsir dak kollu possibbli
biex fl-istess ħin ikun hemm ventilazzjoni naturali tajba.
4.11 F’kull post fejn jinġemgħu n-nies, għandu jkun hemm avviż biex ifakkar
fl-importanza li tinżamm id-distanza tas-sigurtà.
4.12 Kotba, karti, fuljetti, eċċ, għandhom jitneħħew minn fejn ikun hemm nies
jistennew. Għandu jkun hemm biss tabelli indikatorji. Informazzjoni għandha
tingħata b’mezzi alternattivi.
4.13 Fejn ikun hemm toilets aċċessibbli, dawn għandhom jiġu diżinfettati
regolarment. Għandu jiġi provdut sapun likwidu adegwat biex jiġġieled din
il-pandemija u m’għandhomx jintużaw xugamani iżda karti biex jixxottaw
l-idejn.

4.14 Għandu jkun hemm ‘non-touch’ dustbins, fit-toilets u madwar il-post. Min jieħu
ħsieb it-tindif għandu jkollu tagħrif u taħriġ dwar l-immaniġjar tal-iskart.

5. MIŻURI OĦRA TA’ MITIGAZZJONI LI JISTGĦU IKUNU TA’
GĦAJNUNA (MHUX OBBLIGATORJI)
5.1 Dawk li jiġu biex jinqdew fl-uffiċċju parrokkjali għandhom ikun mħeġġa li
jagħmlu dan b’appuntament biex hekk jonqos il-ħin ta’ stennija.
5.2 Fejn hemm bżonn, jistgħu jiġu installati screens trasparenti, speċjalment mal-iskrivaniji
u postijiet fejn isir counselling.

5.3 Tkun ħaġa tajba li dak li jidħlu fl-uffiċċju parrokkjali jkunu liebsa maskra/visor.
5.4 Dawk li jagħtu servizz jistgħu jagħmlu użu minn visor/maskra jekk iħossu
l-ħtieġa.

6. OPERAT TA’ GRUPPI
TAL-PARROĊĊA

PARROKKJALI

JEW

POSTIJIET

6.1 Il-gruppi ekkleżjali u parrokkjali, jistgħu jerġgħu jibdew bil-pastorali tagħhom.
Dawn għadhom jimxu mad-direttivi tal-Knisja u statali u mal-ligijiet li jkunu
fis-seħħ.
6.2 Jistgħu jerġgħu jibdew jintużaw il-postijiet tal-parroċċa kemm-il darba l-użu
tagħhom ikun konformi mad-direttivi tal-Knisja u statali u mal-liġijiet li jkunu
fis-seħħ.
6.3 Meta postijiet jinkrew, il-parroċċa għandha tagħmilha ċara ma’ min qed jikri
il-post, li hu (mhux il-Knisja), li tara li dak li jseħħ ikun konformi mal-liġijiet u
direttivi li jkunu fis-seħħ. Ir-responsabbiltà legali ta’ dak li jiġri waqt li post ikun
mikri jew misluf hi ta’ min qed jużah u mhux tal-parroċċa. Dan għandu jkun
imniżżel bil-miktub u ffirmat mill-persuna li qed tikri/tissellef il-post.

