
Orientações da Arquidiocese de São Luís para a prevenção do coronavírus
e infecções respiratórias agudas

Atenta às instruções do Ministério da Saúde para reduzir o risco geral de contrair ou
transmitir o coronavírus e infecções respiratórias agudas a Arquidiocese de São Luís ressalta
as orientações do Ministério e orienta à adoção de práticas similares às já adotadas por outras
Igrejas particulares, são elas:

1. Evitar o aperto de mãos e abraços em acolhidas;
2. Omitir o abraço da paz na celebração;
3. Não dar as mãos na oração do Pai-Nosso;
4. A Eucaristia seja distribuída apenas sob uma espécie e recebida, exclusivamente, na mão;
5. Em salas e igrejas climatizadas, o ar condicionado (modo frio) deve ser regulado para

uma temperatura mais próxima à temperatura ambiente;
6. Onde não se tem a climatização do ambiente, manter o espaço (salas e igrejas) o mais

aberto e ventilado possível.

Orientações gerais do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos. Entre as medidas estão:

1. Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos,
respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um
desinfetante para as mãos à base de álcool;

2. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
3. Evitar contato próximo com pessoas doentes;
4. Ficar em casa quando estiver doente;
5. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;
6. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência;
7. Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de

gotículas (mascára cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

Neste tempo forte da Quaresma, quando estimulados a oração, e alinhados às Diretrizes
Gerais da CNBB, para uma vida eclesial missionária, não esqueçamos de rezar em comunhão
pelos enfermos, não difundir falsas informações e tomar cuidados que se somem aos esforços
empreendidos no país e no estado.


