
   Usmernenie Úradu  verejného zdravotníctva  

       od  19. 12. 2020 
 

 

Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 

10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet 

účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii sa so súčasných  50 

% kapacity  miest na sedenie  sa znižuje  na 25 % kapacity miest na sedenie. 

 STÁLE PLATÍ DIŠPENZ OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ SV. 

OMŠI. 

 Bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi 

a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a 

zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto 

neobsadené. 

 Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných 

dýchacích ciest. 

 Pred vstupom do kostola aplikujte dezinfekciu rúk. 

 Dodržiavať vzdialenosť 2 m medzi osobami, to neplatí na 

prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nieje možné s 

výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet 

účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v 

jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 

15 m2 

 Každá druhá lavica musí byť VOĽNÁ. Táto lavica bude 

označená prelepením. V tejto lavici NESMIE nikto  SEDIEŤ.  

 Presné miesta na sedenie sú vyznačené bielym lístkom s popisom 

SEDENIE.  

 Medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. 

 Počas bohoslužby nesmie nikto v kostole STÁŤ, môže len sedieť.  

 Osoby žijúce v jednej domácnosti môžu sedieť v jednej lavici. 

 Sedenie na chóre je tak, že tiež je každá druhá lavica voľná. 

 Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, 

resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.  

 Sv. prijímanie sa bude podávať na ruku. Dodržujte za sebou 

vzdialenosť 2 m. 

 Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať 

Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred 

bohoslužbou, a príde na sväté  prijímanie na záver, ako 

posledný. 

 Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo sa 

nahradí úklonom napr. gestom pohľadu alebo úsmevu). 

 


