Rekomendacje / COVID-19

Rekomendacje związane z pandemią koronawirusa COVID-19
Zgodnie z zaleceniami władz, związanymi z sytuacją epidemiologiczną, Sanktuarium
Fatimskie przedstawia zalecenia i procedury, jakie należy stosować w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Prosimy wszystkich pielgrzymów o ścisłe przestrzeganie przedstawionych zaleceń.

Zalecenia ogólne
• Pamiętaj, że przybywasz tu jako pielgrzym.
• Jeżeli masz objawy zakażenia wirusem COVID-19, nie bierz udziału w nabożeństwach.
• Używanie maseczek jest obowiązkowe na całym terenie Sanktuarium.
• Zachowaj odpowiednią odległość od innych osób.
• Przestrzegaj wyznaczonych tras i oznaczeń graﬁcznych.
• Przestrzegaj zasad bezpiecznego oddychania.
• Regularnie myj i odkażaj ręce.
• Nie dziel się z innym swoimi rzeczami.
• Jeśli zauważysz jakikolwiek objaw infekcji, skontaktuj się z
linią informacyjną Narodowego Wydziału Zdrowia – SNS 24 (808 24 24 24).
• Przestrzegaj zaleceń pracowników Sanktuarium.
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Plac Modlitwy
• Pamiętaj, że przybywasz tu jako pielgrzym.
• Jeżeli masz objawy zakażenia wirusem COVID-19, nie bierz udziału w nabożeństwach.
• Używanie maseczek jest obowiązkowe na całym terenie Sanktuarium.
• Zachowaj odpowiednią odległość od innych osób.
• Upewnij się, że jesteś odpowiednio przygotowany do przebywania w określonych
warunkach atmosferycznych.
• Nie udostępniaj należących do ciebie przedmiotów innym osobom; nie dziel
się jedzeniem.
• Liczba osób przebywających na placu jest ograniczona.
• Przy zajmowaniu miejsca stosuj się do poleceń pracowników Sanktuarium.
• Zajmij wskazane miejsce i nie opuszczaj wyznaczonego kręgu.
• Przemieszczaj się tylko w sytuacjach niezbędnych.
• Dostęp do Kaplicy Objawień może być ograniczony.
• Jeśli zauważysz jakikolwiek objaw infekcji, skontaktuj się z
linią informacyjną Narodowego Wydziału Zdrowia – SNS 24 (808 24 24 24).
• W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z pracownikami Sanktuarium lub
funkcjonariuszami Republikańskiej Gwardii Narodowej (GNR).

Miejsca celebracji
• Pamiętaj, że przybywasz tu jako pielgrzym.
• Jeżeli masz objawy zakażenia wirusem COVID-19, nie bierz udziału w nabożeństwach.
• Używanie maseczek jest obowiązkowe na całym terenie Sanktuarium.
• Zachowaj odpowiednią odległość od innych osób.
• Nie udostępniaj należących do ciebie przedmiotów innym osobom; nie dziel
się jedzeniem.
• Liczba osób przebywających na placu jest ograniczona.
• Przestrzegaj zalecanego schematu zajmowania miejsc.
• Przemieszczaj się tylko w sytuacjach niezbędnych.
• Zalecamy, aby podczas podchodzenia do Komunii św. wierni ustawiali się w rzędzie i
zachowywali odpowiednie odległości. Komunia święta jest udzielana wyłącznie na rękę.
• Jeśli zauważysz jakikolwiek objaw infekcji, skontaktuj się z
linią informacyjną Narodowego Wydziału Zdrowia – SNS 24 (808 24 24 24).
• Przestrzegaj zaleceń pracowników Sanktuarium.

Przydatne kontakty
SNS 24: 00 351 808 24 24 24
Sanktuarium Fatimskie: 00 351 249 539 600
GNR (Republikańskiej Gwardii Narodowej) w Fatimie: 00 351 249 530 580

www.fatima.pt/pl/pages/covid-19
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