PO NABOŻEŃSTWIE
Jeśli przyniosłeś z sobą
jakiekolwiek modlitewniki
lub inne materiały, prosimy
weź je z sobą.

835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030
archchicago.org

PORADY DLA
WSZYSTKICH
WIERNYCH

Wyjdź z ławki na sygnał
marszałka. Przestrzegaj
instrukcji osoby witającej
lub marszałka.
Korzystaj wyłącznie
z oznaczonych drzwi.

Nie gromadźcie się
w grupkach na zewnątrz
kościoła.
Nie zdejmuj swojej maseczki
ochronnej dopóki nie odejdziesz z miejsca, w którym
znajdują się inni wierni.

Mimo że pracownicy naszych parafii
będą podejmować odpowiednie środki
ostrożności, zgodne z zaleceniami
organów zdrowia publicznego,
parafianie i goście powinni być
świadomi, że za każdym razem, kiedy
wchodzą do przestrzeni publicznej,
biorą na siebie pewne ryzyko zarażenia
się wirusem COVID-19, ponieważ
środki te nie eliminują ryzyka infekcji.

Archidiecezja Chicago
We współpracy z:
Diecezją Rockford
Diecezją Joliet
Diecezją Peorii
Diecezją Springfield
Diecezją Belleville

Czego należy oczekiwać

ZANIM PÓJDZIESZ
DO KOŚCIOŁA

KIEDY JESTEŚ
W KOŚCIELE

PODCZAS
NABOŻEŃSTWA

Sprawdź sobie temperaturę:
prosimy, nie przychodź do
kościoła, jeśli masz gorączkę.

Wchodź do kościoła jedynie
oznaczonymi drzwiami.

Nie zmieniaj swojego
miejsca siedzenia.

Pozostań w domu, jeśli jesteś
chory.

Czekaj cierpliwie na rozmowę
z osobą witającą.

Nie będzie kolekty.

Dopilnuj, aby mieć przy sobie
maseczkę ochronną.

Przez cały czas pobytu
w kościele, z wyjątkiem przyjmowania Komunii św., miej
na twarzy założoną maseczkę
ochronną lub osłonę.

Podczas Mszy św. nie będzie przekazania znaku
pokoju w sposób fizyczny.

Pamiętaj, aby zabrać z sobą
swoją rejestrację albo upewnij
się, że jesteś umieszczony na
liście uczestników.

Dezynfekuj dłonie, zgodnie
z instrukcjami podanymi przez
osoby witające.

Stosuj się do instrukcji
podczas Komunii:
• Opuść swoje miejsce wyłącznie, kiedy
osoba witająca lub marszałek da Ci odpowiedni sygnał.

• Zachowuj dystans społeczny podczas

Przez cały czas zachowuj
dystans społeczny (stosuj się
do znaczników na podłodze).
Marszałkowie pokażą Ci,
w której ławce ze znacznikami
powinieneś usiąść.

czekania w kolejce – szukaj znaczników
na podłodze.

• Kiedy znajdziesz się w odległości 12 stóp
od księdza, zdezynfekuj swoje dłonie,
korzystając ze środka dezynfekującego
zaoferowanego przez marszałka. Po dezynfekcji nie dotykaj żadnych powierzchni.

• Podejdź do księdza dopiero wtedy,
kiedy otrzymasz sygnał. Nie zdejmuj
osłony z twarzy.

• Wyciągnij jedną dłoń, aby otrzymać

W kościele nie będzie zbierana kolekta, stąd prosimy o złożenie ofiary do skrzynek, które
znajdują się przy drzwiach
wejściowych i wyjściowych.

Komunię św.

• Przesuń się 6 stóp w bok, zdejmij maseczkę ochronną i przyjmij Komunię św.

• Załóż z powrotem maseczkę.
• Wracając do swojej ławki, stosuj się do
instrukcji.

