
 
 

 Tant les entrades com les sortides, si no poden fer-se per portes dife-

rents, és important que cada grup entri i surti del local  escalonada-
ment (cada 10 minuts p. ex.). 

 
 

     c) Els catequistes 
 

 Duran la mascareta tota la sessió i, si es creu que convé, també amb 

pantalla facial. 

 Algú del grup haurà de controlar l’entrada i sortida dels nens per tal 

que es faci adequadament i recomanar als pares allò que faci al cas 
perquè compleixin les normes establertes mentre esperen fora del 

local. També caldrà fer el mateix quan algun nen vagi al lavabo. 

 És important vetllar per aquells casos que siguin persones de risc, pot 

ser combinant la trobada dels infants (insubstituïble perquè l’Església 
és Comunitat i cal iniciar-los a la vida comunitària) i la catequesi vir-

tual; de fet haurà de fer-se així quan algun membre del grup de 
catequesi o tot ell pugui haver estat confinat. 

 Cal tenir assegurats els nens, monitors i catequistes, d’acord amb les 

orientacions que ja es varen donar, fa temps, en el nostre Bisbat. 

 Cal assegurar-se de puguin tenir la formació necessària per a abordar 

també virtualment l’acompanyament dels nens del seu grup i per a 
poder impartir les sessions de catequesi quan no puguin fer-la pre-

sencialment. 

 En les circumstàncies que vivim, serà més necessari encara treballar i 

acompanyar els catequistes d’acord amb la Delegació Diocesana i les 
orientacions del Pla Diocesà de Pastoral. 

 Si algun nen presentés símptomes compatibles amb coronavirus, cal-

drà aïllar-lo, sol en una sala i trucar als pares. 

 Informar els pares que no han de portar el seu fill a la catequesi si el 

nen o la nena no es troba bé i també de com té previst la parròquia 
fer l’acompanyament catequètic quan el fill es trobi confinat . En 

aquesta informació als pares, cal explicar-los què s’espera d’ells, si 
arriba aquesta situació i de com procedirà la parròquia. 

 
       

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ORIENTACIONS ARRAN LA COVID-19 

PER A LA GESTIÓ DE LES ACTIVITATS PASTORALS  
EN LOCALS PARRÒQUIES  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
La Delegació de Pastoral de la Salut ha elaborat unes orientacions 
per al bon desenvolupament des del punt de vista sanitari de les ac-  
tivitas en locals parroquials en època de pandèmia. 
 
Des del Bisbat, incorporem aquestes indicacions a les que adjuntem 
aquí en les que es contemplen també les preguntes que ens han fet 
alguns rectors en aquest començament de curs.   

 



 

 
     

                             REUNIONS AMB INFANTS JOVES I ADULTS 
 

1.- És important que els diferents grups siguin el més estables possible i no 

            és convenient que es barregin ni que participin en la mateixa activitat El  
            nombre de components de cada grup estarà sempre en funció de l’afora- 

            ment que determinin les normes en cada moment. 
 

       2.- En tot moment caldrà que la distància entre els participants en cada ac- 
            tivitat respecti el que s’estableix (entre 1,5  i  2 mtrs.) i tots portin la  

            mascareta posada en qualsevol moment de l’activitat.  
 

       3.- Sempre que s’accedeix als locals, caldrà rentar-se les mans amb solu-
cions hidroalcohòliques d’un 70% d’alcohol o amb altres productes de 

farmàcia homologats, igualment que quan s’accedeix i se surt dels la-
vabos per retornar al lloc de reunió. 

 
       4.- Les superfícies, cadires, poms de les portes, baranes i tots els punts de 

contacte caldrà desinfectar-los tant abans com després de cada reunió, 
així com la zona de lavabos en els que, com a sistema per eixugar-se les 

mans només es comptarà amb dispensador de paper i amb paperera 
tancada accessible per pedal. D’igual manera es recomana ventilar du-

rant uns 10 minuts el local on se celebri la reunió i fer el mateix en aca-
bar-la i, en conseqüència, no fer reunions en llocs que no es puguin 

ventilar. 
 

       5.- Organitzar l’entrada i la sortida al lloc de reunió de forma que les per-
sones no hagin d’ensopegar unes amb altres. Millor serà, si es pot i hi 

ha possibilitat d’accessos diversos, assignar portes d’entrada-sortida di-
ferents per a cada grup de participants en l’activitat.  

 
       6.- En previsió, es prudent que la parròquia disposi de mascaretes homo-

logades de reserva per si fossin necessàries per causa d’haver-se-li tren-
cat a un dels participants durant l’activitat. 

 
       7.- Tot i que no és imprescindible, és una mesura de seguretat que la pa-

rròquia disposi d’algun termòmetre d’infrarojos o similar per a poder 
tenir constància, quan calgui i, si cal, de la temperatura d’algun o de tots 

els participants en una activitat.   

 
 

I... EN PARTICULAR EN LES REUNIONS DE CATEQUESI... 
 
  En general cal mantenir les mateixes normes que per a les reunions i en    

particular:    
 

a) En el moment de la inscripció cal tenir cura de que: 
 

 No hi hagi acumulacions de persones a les portes del despatx i s’a-

costin amb mascareta i guardant la distància corresponent, per ai-
xò, si cal, es poden posar marques en el terra. 

 Els pares omplin la fitxa d’inscripció en la que, per al moment que 

fos necessari, autoritzen a la parròquia/catequesi també per a 

connectar virtualment amb el seu fill (S’adjunta un model per si 
pot resultar útil). 

 La família lliuri a la parròquia un full de responsabilitat paterna en 

la que els pares fan constar que el fill no està afectat per cap símp-
toma que pugui generar sospita fonamentada de coronavirus. Si es 

creu oportú, no estaria de mes que els pares el renovessin al llarg 
de l’any ( p. ex. cada mes. S’adjunta model).  

 En el cas que hagi de lliurar-se documents o compartir material 

d’oficina es recomana donar-lo i rebre’l desinfectat )P. ex. posant 

els fulls en una borsa de plàstic per documents). 

 Els qui atenen aquest moment als pares hauran de dur mascareta i 
a més, extremant precaucions, estar protegits per pantalla de meta-

crilat o per pantalla facial. 
 

b) Durant les sessions presencials, a més de les orientacions generals per a 
les activitats amb grups, cal tenir en compte que: 

 

 Les motxilles, abrics, gorros, etc. personals és millor guardar-los, 

separadament, fora de la sala de reunió. De la mateixa manera s’ha 
d’evitar que els nens comparteixin colors, llapis o altres materials i 

llibretes. Serà prudent dedicar una arxivador, fàcilment desinfecta-
ble, per a cada nen, amb el seu nom, i amb un indicador de color 

del grup al que pertany, diferent dels d’un altre grup. 

 S’ha d’evitar que els nens mengin dintre del recinte i que portin 

joguines, pilotes, etc de fora a dintre.  



 


