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ALGUNES COSES A TENIR EN COMPTE  

DE CARA A FER EL PLA DE SEGURETAT DE LA PARRÒQUIA 

 

Per elaborar el Pla de Seguretat de la Parròquia en temps de Pandèmia que 

convindrà oferir a les famílies caldrà tenir present que cada parròquia haurà 

de fer-se el seu ja que cada parròquia respon a una realitat distinta pel que fa 

al nombre d’infants, sales, capacitat d’aquestes, nombre de catequistes... 

1. Aconsellem que el grup d’infants no sobrepassi, a ser possible el nombre 

de 6 integrants i mai el nombre de 10. 

2. Que siguin sempre grups estables i ser possible provinents d’una mateixa 

escola. 

3. Segons les possibilitats dels locals fer servir dos o més accessos als 

mateixos, també –si és possible i si cal- dos escales. 

4. A l’entrar tenir preparats dispensadors de gel hidroalcohòlic perquè tots 

els nens i nens en facin ús. A la sortida millor fer-ho a cada sala la 

respectiva catequista 

5. Dins de cada sala s’ha de mantenir sempre la distància de seguretat 

(1’50cm en totes les direccions entre les persones) i amb mascareta 

obligatòria perquè difícilment obtindrem aquesta distància en totes 

direccions. 

6. Entrades i Sortides esglaonades... convocant per escoles a distintes 

franges horàries amb intervals de 10’ o els que considereu necessaris 

segons el nombre de cada escola. Potser caldrà aquest curs plantejar-

se sessions més curtes per afavorir les entrades i sortides ordenades. 
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7. Caldrà estar atent a les anades i vingudes dels wc. La majoria de les 

parròquies no en tenim molts i de vegades en començar o a l’acabar la 

catequesi hi ha cua. Caldrà vigilar-ho. Mantenir distància. Rentant de 

mans amb aigua i sabó. Eixugamans de paper de cuina. 

8. No es podran compartir ni el material, ni els llibres, ni repartir fotocòpies. 

Cada infant ha de dur el seu material que no compartirà amb ningú. El 

seu Catecisme, el seu Quadern. Si han de dur algun full “extra” caldrà 

enviar-los a les famílies perquè els imprimeixin a casa i cadascú porti els 

seus. 

9. Pel que fa als espais, una altra opció a tenir en compte, és fer la sessió 

de catequesi tots junts al temple parroquial on fàcilment es puguin reunir 

totes les condicions pel que fa a la distància. En aquest cas caldrà 

tanmateix mantenir la mascareta obligatòria tota la sessió.  

10. Creiem que no cal prendre la temperatura als nanos ja que els hi hauran 

pres en diferents vegades i moments a l’escola. Si algú ja ha donat febre 

ja no vindrà a la catequesi. Si durant la catequesi algun nen es trobés 

malament li prendríem la temperatura i en cas de donar més te 37’4ºC 

caldria aïllar-lo en una sala adient i avisar a la família immediatament 

per dur-lo al CAP. En aquest cas haurem d’avisar a la resta de famílies 

d’aquest grup per tal que facin les proves pertinents i l’aïllament 

preceptiu. 

11. Les sales, taules, cadires i demés que s’hagin fet servir a cada sessió de 

catequesi caldrà que siguin desinfectats després de cada sessió. Podem 

demanar un equip de pares i mares voluntaris que ens ajudin per no 

carregar-ho sempre a les/els catequistes. 

12. Tanmateix les sales caldrà ventilar-les abans i després de cada sessió. 

Procurant de no ventilar cap endins dels locals (passadissos i altres sales 

on el cas de presència de qualsevol virus l’estaríem escampant) sinó 
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cap enfora, això és obrint sols les finestres exteriors mirant de no crear 

corrents d’aire cap a l’interior de l’edifici. 

13. Cal que cada parròquia es proveeixi de el hidrogelalcohòlic necessari. 

No estarà de més tenir mascaretes d’emergència per si alguna 

catequista se li oblida, a algun nen se li trenca... Cal tenir al menys un 

parell de termòmetres de “pistola” que funcionin i amb piles. Previsió de 

lleixiu, motxos de fregar el terra, draps i baietes. També s’haurà de fer 

provisió de guants de goma per fer la neteja. 

  

Aquestes són algunes de les coses a tenir present a l’hora de fer el vostre propi 
Pla de Seguretat Parroquial. Creiem que és bo tenir les coses clares i ben 
concretades. Això dona tranquil·litat i confiança a les famílies, també als/les 
catequistes i els infants. Qualsevol de les escoles del poble o barri tenen el seus 
plans de seguretat, els hi podeu demanar a ells directament o als pares, us 
poden ser útils com a models. No oblideu, però, que la realitat de l’escola és 
diferent a la de la parròquia, i la de cada parròquia és –segurament- distinta 
a la de la parròquia veïna. 
 
Continuem en contacte entre nosaltres mirant d’ajudant-nos en tot el possible 
els uns als altres. 
 
Bon inici de curs a tothom! 
 
 
 
L’Equip de la Delegació 


