Linji gwida għall-prevenzjoni ta’ tixrid
tal-imxija tal-Covid-19 waqt it-tqarbin u l-qrar tal-morda jew
anzjani li jgħixu f’darhom

1.

INTRODUZZJONI

1.1

L-Arċidjoċesi tara l-importanza li l-persuna titqarben f’dan iż-żmien li l-poplu
jiċċelebra t-twelid ta’ Ġesù. Biex dan ikun jista’ jseħħ filwaqt li titħares is-saħħa
ta’ dawk li jkunu ser jirċievu l-Ewkaristija, tal-persuna li tkun qed tqarben, u ta’
dawk li jkunu jgħixu f’dak il-post, l-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tippubblika 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.

APPLIKABILITÀ

3.1 Dawn il-miżuri jidħlu fis-seħħ mis-16 ta’ Diċembru 2020 u jibqgħu jgħoddu sas-6
ta’ Jannar jew sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mill-Arċidjoċesi ta’ Malta.
3.2 Biex jitnaqqas aktar ir-riskju ta’ kontaminazzjoni, it-tqarbina fid-djar tal-morda u
persuni vulnerabbli għandha ssir darba f’dan il-perjodu tal-Milied. Dan ma
jgħoddx għall-każijiet ta’ periklu ta’ mewt imminenti jew każijiet fejn il-persuni
qed jiġu mqarbna minn membri tal-familja fl-istess ‘bubble’.

4.

TQARBIN TAL-MORDA
Il-Preparazzjoni

4.1

Qabel ma persuna tmur f’dar biex tqarben, għandu jkun hemm komunikazzjoni
mal-persuna li se titqarben jew qraba tal-persuna biex tara jekk il-persuna
tixtieqx li xi ħadd jiġi jqarbinha.

4.2

F’din il-komunikazzjoni għandu jiġi konfermat li ħadd minn dawk li jgħixu fid-dar
ma hu pożittiv għall-Covid-19 jew qiegħed f’kwarantina mandatorja jew
volontarja, jew għandu xi sintomi tal-Covid-19. Il-persuna għandha tinforma lil
min se jqarbinha jekk is-sitwazzjoni tinbidel qabel mal-persuna tidħol fid-dar
biex tqarben.

4.3

Is-saċerdot għandhu japplika s-sanitiżer qabel ipoġġi l-ostji fit-teka. F’każ li
l-ostja tkun ser tiġi kkonsagrata, it-teka għandha tibqa’ magħluqa l-ħin kollu
waqt il-quddiesa. Preferibbilment, l-ostji jiġu kkonsagrati f’teka magħluqa u
jibqgħu magħluqa sakemm il-persuna tkun se titqarben.

4.4

Preferibbilment, l-ostji għandhom jiġu preparati ħamest ijiem qabel u jibqgħu
magħluqin sakemm isir it-tqarbin.

4.5

F’każ li dan ma jkunx possibbli, hu ferm importanti li waqt li jkunu qed jiġu
preparati l-ostji, il-persuna li tkun qed tippreparahom tkun liebsa maskra u jkun
applikat is-sanitiżer eżatt qabel ma tmiss l-ostji.

Kif isir it-tqarbin

4.6

Qabel it-tqarbin, jista’ jiġi amministrat is-sagrament tal-qrar.

4.7

Waqt il-mumenti li jippermettu, għandha tinżamm id-distanza soċjali.

4.8

Idealment, min se jqarben ma jiftaħx bibien hu u m’għandux imiss ma’ affarijiet
fid-dar ta’ min se jitqarben.

4.9

Min se jqarben m’għandux jieħu affarijiet miegħu ħlief it-teka bl-Ewkaristija u
jekk hemm bżonn xi ktejjeb tat-talb. Xejn minn dak li jkollu miegħu min se
jqarben m’għandu jmiss ma affarijiet fid-dar ta’ min se jitqarben.

4.10 Il-persuni fid-dar li jiġu f’kuntatt ma’ min se jqarben għandhom ikunu liebsa
l-maskra il-ħin kollu. F’każ li l-persuna li se titqarben, minħabba kundizzjonijiet
mediċi ma tkunx tista’ tilbes il-maskra, tista’ toqgħod mingħajrha.
4.11 Il-persuna li tkun ser tqarben għandha tkun liebsa l-maskra l-ħin kollu (inkluż
is-saċerdot waqt li jkun qed iqarar) u tapplika s-sanitiżer quddiem il-persuna li
ser titqarben, qabel tmiss l-ostja.
4.12 Safejn hu possibbli, it-tqarbin isir biss fl-idejn mingħajr ma dawn jintmissu.
Eċċezzjoni għal din ir-regola ssir biss f’każ li l-persuna fiżikament ma tistax
titqarben f’idejha.
4.13 Malli l-persuna toħroġ mid-dar, għandha tapplika s-sanitżer ma’ jdejha.
4.14 M’għandux isir tqarbin ta’ numru ta’ nies wara xulxin. Aktar man-numru jiżdied,
aktar jiżdiedu r-riskji.

5. IL-GRIŻMA TAL-MORDA

5.1

F’każ ta’ nies li medikament jinsabu f’qagħda kritika, tista’ tingħata l-Griżma
tal-Morda. Is-saċerdot għandu japplika s-sanitiżer qabel jibda l-ġriżma. Iż-żejt
għandu jiġi applikat permezz ta’ tajjara li tinħaraq wara l-użu. Din it-tajjara ma
tistax tintuża fuq persuni differenti.

5.2

M’għandhomx isiru aktar minn griżma waħda wara xulxin, ħlief f’każ ta’ periklu
imminenti ta’ mewt.

5.3

F’każ ta’ pazjent li hu pożittiv għall-Covid-19, is-saċerdot għandu jkun liebes
il-PPE. Filwaqt li jsir dak il hu neċessarju u possibbli mir-rit, is-saċerdot għandu
jimxi fuq id-direttivi li jingħata mill-esperti mediċi.
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