Parafia Św. Franciszka Borgia
Ponowne otwarcie naszej parafia
Prosimy o twoją pomoc - potrzebujemy Wolontariuszy do ponownego otwarcia naszego kościoła:
• Grupa przygotowująca: wolontariusze powinni dopilnować, aby wszystkie przedmioty
potrzebne na każde zgromadzenie sakramentalne były gotowe do użycia. Wejścia i wyjścia do
kościoła powinny być oznaczone. Drzwi do kościoła muszą być otwarte przed przybyciem i
wyjściem zgromadzonych osób; przed rozpoczęciem celebracji okna powinny być otwarte, toalety
w kościele powinny być posprzątane po każdym zgromadzeniu sakramentalnym. Grupa
przygotowująca powinna zapewnić dostępność środków dezynfekujących do mycia rąk dla
wszystkich zgromadzonych jak również powinna zaznaczyć ławki zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi dystansu społecznego.
• Grupa marszałków i witających: Grupa powinna pomóc w zarządzaniu przy wchodzeniu i
wychodzeniu wiernych z kościoła. Członkowie zespołu połączą niektóre funkcje marszałków,
takie jak kierowanie wiernych do odpowiednich miejsc w kościele. Woluntariusze powinni
upewnić się, że wierni dezynfekują ręce po wejściu do świątyni i mają nałożone maski ochronne.
Wolontariusze powinni przypominać wiernym, aby nie wchodzić do kościoła, gdy są chorzy.
Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności, wolontariusze będą musieli być taktowni, ale
również stanowczy, gdy zaistnieją jakiekolwiek nieprzewidziane okoliczności. Więcej informacji
dotyczących radzenia sobie w krytycznych sytuacjach zostanie omówiona podczas szkolenia.
• Grupa porządkująca: wolontariusze powinni pomóc w utrzymaniu i odkażeniu najważniejszych
miejsc kościoła przed i po zakończeniu celebracji. W razie potrzeby zapewnione zostaną maski i
rękawiczki oprócz zatwierdzonych środków czyszczących i dezynfekujących. Zgodnie z procesem
certyfikacji parafia opracuje odpowiedni harmonogram i plan, aby zapewnić, że porządkowanie
nastąpi we właściwym czasie w stosunku do momentu przybycia wiernych jak i po opuszczenia
kościoła przez wiernych. Zespół porządkujący otrzyma odpowiednie wskazówki dotyczące
dezynfekcji i czyszczenia kościoła.
Wymagane warunki zdrowotne i wiekowe dla woluntariuszy: Wszyscy woluntariusze pomagający
przy otwarciu kościoła nie mogą posiadać przewlekłych chorób takich jak cukrzyca czy choroby serca,
układu oddechowego itp. Wolontariusze do grupy marszałków i witających powinni być w wieku 18
do 65 lat.

Trening: Wolontariusze muszą zapoznać się protokołem i instrukcją dotyczącą otwarcia kościoła.
Każda grupa wolontariuszy posiada odpowiednio przygotowane instrukcje.

Jeśli jesteś zainteresowany, proszę wypełnić formularz, który jest
umieszczony pod następującym linkiem: Volunteer Form Link

