Združenie Zázračnej medaily, Oravská 10, 949 01 Nitra

OZNAM PRE VERIACE RODINY ZDRUŽENIA PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY pri odovzdávaní

a prijímaní kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19 by sme Vás
chceli veľmi dôrazne poprosiť o dodržiavanie nasledujúcich opatrení pri odovzdávaní a prijímaní
kaplnky PMZM.
Aj my sme si vedomí vážnosti situácie, a preto v zhode s postojom našich otcov biskupom svojim
zodpovedným správaním chceme napomôcť čo najrýchlejšiemu ústupu ochorenia.
Počnúc dnešným dňom je pri predávaní Kaplnky potrebné vykonať nasledujúce opatrenia:
1. Pri odovzdaní a prijatí kaplnky majte vždy na sebe ochranné rúško alebo respirátor, prípadne
aj ochranné rukavice - v prípade že rúško nemáte, nakoľko je ich nedostatok, môžete použiť aspoň
šál.
2. Minimalizujte čas, ktorí strávite pri odovzdávaní, vyhýbajte sa blízkemu kontaktu - ochorenie
COVID-19 v 4 z 5 prípadov prebieha bezpríznakovo - infikovaná osoba sa môže cítiť v poriadku, je
pritom ale infekčná. Taktiež infikovaný človek je infekčný už od samého začiatku ochorenia - 14 dní pred
prepuknutím ochorenia. Vírus sa prenáša v kvapôčkach hlienu až na vzdialenosť 4,5 metra, zotrváva aj
na rôznych predmetoch.
3. Po prevzatí a vystavení kaplnky vo svojej domácnosti a po manipulácii s ňou si dôkladne
umyte ruky vodou a mydlom (20 sekúnd), a použite univerzálny dezinfekčný
prostriedok(Sanytol), ktorým kaplnku a sochu šetrne poumývate - koronavírus prežíva na rôznych
povrchoch až do 72 hodín, na skle až 96 hodín. Tuky obsiahnuté v mydle rozkladajú membránu vírusu.
4. Keď kaplnka PM z rodiny odchádza, tak isto ju šetrne pretrite dezinfekčným prostriedkom!
5. S kaplnkou nechajte putovať iba letáčik s modlitbou prosby/prijatia a poďakovania/rozlúčky,
vložte ho priamo do kaplnky
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