
Avertismente pe durata Pandemiei 
COVID-19 

 
 
Opriți-vă și nu intrați dacă 
 

• Prezentați simptome sau aveți în prezent COVID-19 (Tuse, Febră, Frisoane, Dureri Musculare, Dureri 
în Gât, Pierderea Gustului sau a Mirosului și Dificultăți de Respirație). 

• Lucrați în domeniul sănătății și vă îngrijiți de pacienții cu COVID-19. 
• Ați intrat în contact cu persoanele care au COVID-19 sau vă îngrijiți de acestea. 
• Sunteți în mod particular vulnerabil la COVID-19 din cauza vârstei sau a unei afecțiuni medicale 

subiacente. 
• Ați participat la orice fel de adunare de tip eveniment / petrecere sau în cadrul altei parohii 

unde distanțarea socială și măsurile de siguranță nu au fost impuse în ultimele 14 zile. 
 
LA INTRARE: 

 
• Spălați-vă pe mâini conform recomandărilor publicate de către autoritățile sanitare statale, care 

includ în prezent utilizarea săpunului și a apei calde timp de cel puțin 20 de secunde. 
• Mențineți întotdeauna distanțarea socială de doi metri. 
• Respectați directivele autorităților de sănătate civilă. 
• Purtați o mască, conform instrucțiunilor autorităților locale de sănătate. 
• Nu sărutați icoanele, potirul sau mâna preotului. 
• Vă rugăm să rămâneți la locul indicat în timpul slujbei. 
• Plecați imediat după slujbă, respectând protocoalele de distanțare socială. 

 
ATENȚIE: 

 
Potrivit autorităților de sănătate, persoanele în vârstă, precum și persoanele de orice vârstă care au afecțiuni 
medicale subiacente grave, ar putea prezenta un risc sporit de îmbolnăvire acută din cauza COVID-19, 
inclusiv: 

 
• Persoanele cu boli pulmonare cronice sau astm moderat sau sever 
• Persoanele care prezintă boli cardiace grave 
• Persoanele care sunt imunocompromise 
• Persoanele cu obezitate severă (indicele de masă corporală [IMC] de 40 sau mai mare) 
• Persoanele cu diabet 
• Persoanele cu boală renală cronică aflate în dializă 
• Persoanele cu boli hepatice 
• Această listă nu este exhaustivă și poate fi modificată, odată ce mai multe informații devin disponibile. 

Discutați cu medicul dumneavoastră dacă sunteți îngrijorat și rămâneți acasă. 
 
În timp ce parohia noastră ia măsuri de precauție pentru a preveni răspândirea COVID-19, nu putem garanta 
faptul că nu veți putea fi infectat. Prezența la slujbe poate crește riscul de a contracta o boală care vă poate 
pune viața în pericol, cum ar fi COVID-19, în special dacă aveți peste 65 de ani sau prezentați o stare de 
sănătate precară. Intrând în acest spațiu, vă asumați în mod voluntar acest risc crescut de expunere la COVID-
19 sau la o potențială infectare cu acesta. 
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