Pokyny duchovním a dalším zaměstnancům
Plzeňské diecéze Církve československé husitské
ve vyhlášeném stavu nouze.
1) Duchovní mohou poskytovat především takovou pomoc, která nevyžaduje ochranné
pomůcky vyšší třídy - návštěvy u osob s podezřením na COVID 19 není možné zajišťovat bez ochranných pomůcek (respirátor, rukavice, dezinfekce).
2) Diecéze jedná o nákupu ochranných pomůcek pro duchovní, zatím jsme zajistili pouze
pro naše diakonická střediska v diecézi, a to především symbolicky, jako projev solidarity a vzájemnosti.
3) Při pastoračních návštěvách rodin, které jsou v karanténě, je nutné se chránit stejně
jako u lidí s COVID 19.
4) Doporučujeme využívat plně k pastorační péči telefon, email a sociální sítě, buďme v
kontaktu s každým členem náboženské obce.
5) Pokud zajišťujete nákupy ve farnostech, pak nechávejte nákup přede dveřmi a platby
vyřizujte pokud možno bezhotovostně.
6) Před návštěvou pacienta zdravotnického zařízení by duchovní měl odložit vše zbytné,
jako například hodinky, klíče apod., k pacientovi nevnášet nic, co není nezbytně nutné
a co nelze následně dezinfikovat. Po návratu domů dezinfikujte oblečení, ale například
i boty.
7) Diecéze prosí všechny duchovní, aby pokud možno zůstávali doma a svou práci vykonávali prostřednictvím home oﬃce.
8) V případě velké únavy, vyčerpání nebo dokonce příznaků nemoci neprodleně přerušit
kontakt dalšími osobami, telefonicky se spojit s lékařem, postupovat dle odborných
rad a podstoupit případné testování a uposlechnout dalších pokynů.
9) Zřiďte si prosíme účet na skype pro komunikaci s diecézí a nahlaste jej na email kanceláře (kancelar@ccshplzen.cz).
10) V případě pohřbů se řiďte směrnicí ÚR CČSH.
11) Za všech okolností omezit přímý kontakt s jinými osobami na nezbytné minimum.
12) Při pohybu na veřejnosti využívejte všech dostupných ochranných a preventivních
pomůcek.
13) Po každém kontaktu s jinou osobou, nebo návštěvou veřejných míst (např. obchodu)
si důsledně umýt a desinfikovat ruce.
14) Obecně se důsledně řídit pokyny vlády a příslušných orgánů s vědomím ochrany
vlastního zdraví, a zvláště pak důsledně s vědomím odpovědnosti za ty nejohroženější,
tj. lidi vyššího věku, kteří tvoří významnou část nám svěřeného stáda.

15) Pravidelně sledujte zprávy na webu ministerstva zdravotnictví.
Součástí odpovědného plnění kněžských povinností není vždy jenom plné nasazení a
ochota sloužit i s nasazením vlastního zdraví, ale i rozumné zvážení možného ohrožení
věřících.
Je nutné přísně dbát na prevenci a chránit zdraví i za cenu dočasného přerušení všech
aktivit a pastorační činnosti. I soukromá modlitba a soukromě sloužená liturgie obětovaná
za potřebné má velkou cenu.
Přijměme karanténu jako šanci vstoupit do “mnišské cely” duše a klauzury modlitby a
rozjímání.
S poděkováním za vzájemné modlitby
Filip Štojdl, biskup
Lukáš Bujna, tajemník biskupa
Richard Ferčík, tajemník diecézní rady

V Plzni 26. března 2020
platnost do odvolání nebo vydání dalších pokynů

