REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
E
CONFISSÕES RELIGIOSAS

Procedimentos para a Prevenção do COVID-19 nas I

Na sequência das medidas anunciadas por Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, para o reforço da Prevenção do coronavírus (COVID – 19), o
Ministério da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos em coordenação com o
Ministério da Saúde definiu as medidas a serem observadas pela comunidade Religiosa,
nomeadamente, locais de culto com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde:
Para os Líderes Religiosos
• Afixar cartazes que promovam a lavagem das mãos nos locais estratégicos.
• Realizar acções de educação para saúde sobre higiene e outras atitudes saudáveis
(palestras, comunicação interpessoal) a serem coordenadas pelos lideres;
• Não aglomerar mais de 300 crentes num mesmo espaço físico (lanchonete, refeitório,
anfiteatro, biblioteca) dentro do recinto da congregação;
• Afastar-se pelo menos 1 m de pessoas com gripe, constipação ou febre;
• Assegurar disponibilidade de água e sabão, cinza ou desinfectante na entrada e no
interior das congregações para a lavagem ou desinfecção das mãos;
• Todos os crentes devem lavar ou desinfectar as mãos frequentemente durante os
cultos/encontros;
• Desinfectar os sanitários de 1 em 1 hora com solução de hipoclorito de Cálcio de
0.5%;
• Desinfectar todas superfícies tocadas pelos crentes e outros (maçanetas, corrimão,
interruptores de luz, material de escritório, entre outros) de 1 em 1 hora;
• Nas casas-de-banho, desinfectar o botão de descarga das sanitas, torneiras, trincos e a
tampa das latrinas de 1 em 1 hora.
• Manter as portas e janelas abertas para permitir boa ventilação dos salões de culto ou
reuniões.
• Evitar apertos de mão, beijinhos e abraços.
• Sensibilizar os crentes para ficarem em casa se tiverem sintomas de gripe ou
constipação
• Antes dos cultos iniciarem deve-se fazer uma palestra sobre a Prevenção do Corona
Vírus;
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• Os cultos não devem ter duração superior a 1h de tempo;

✓
✓
✓
•
•
•
•
•
•
•

Para os Crentes
Lavar as mãos com água corrente e sabão ou cinza com frequência.
Afastar-se pelo menos 1 m de pessoas com gripe, constipação ou febre;
Evitar tocar a cara (olhos, boca e nariz) com as mãos sujas.
Observar sempre a etiqueta da tosse (braço dobrado em forma de V) ao espirrar e
tossir, cobrindo a boca e o nariz e afastar-se pelo menos 1m.
Ficar em casa se tiver sintomas de gripe ou constipação;
Evitar pegar o corrimão, paredes, maçanetas e outras superfícies;
Colaborar para a manutenção da boa ventilação;
Não partilhar comida nem utensílios (pratos, copos, talheres e outros);
Lavar com água e sabão todos os utensílios (pratos, copos, talheres e outros);
Evitar apertos de mão, beijinhos e abraços.
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Para os pais e encarregados de educação (escolas religiosas e centros de
formação)
✓ Garantir a observância das medidas de higiene dos seus filhos e educandos:
o Lavagem das mãos com água e sabão ou cinza com frequência.
o Afastar-se pelo menos 1 metro de pessoas com sintomas de gripe ou
constipação;
o Evitar tocar a cara (olhos, boca e nariz) sem lavar as mãos;
o Observar sempre a etiqueta da tosse (braço dobrado em forma de V) ao
espirrar e tossir, cobrindo a boca e o nariz e afastar-se pelo menos 1m.
o Ficar em casa se tiver sintomas de gripe ou constipação;
o Evitar pegar o corrimão, paredes, maçanetas e outras superfícies;
o Colaborar para a manutenção da boa ventilação;
o Não partilhar comida nem utensílios (pratos, copos, talheres e outros);
o Lavar frequentemente com água e sabão todos os utensílios (pratos, copos,
talheres e outros);
o Evitar apertos de mão, beijinhos e abraços.

Critérios para Interrupção de Cultos/Serviços Religiosos

Encerramento de Cultos e Serviços Religiosos
• Identificação de caso de coronavírus (COVID-19) em crentes ou funcionários que
tenham frequentado a congregação religiosa nos últimos 21 dias que antecederam o
diagnóstico,

Encerramento Colectivo de Cultos e Serviços Religiosos
• Em função da abrangência dos casos de coronavírus (COVID-19) será tomada decisão
de encerramento Colectivo de todas congregações religiosas pela entidade
competente.

A ser discutido com o MISAU
• O MISAU deve facilitar a aquisição de termómetros para fazerem o rastreio de
temperatura no momento de entrada a congregação
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Anexo
Normas e procedimentos de diluição de cloro e seu uso
Solução

Preparação

Uso

0,05%

7.0 gr de Hipoclórito de Cálcio em
10 Litro de água

Lavagem das mãos

ou
½ colher de sopa de Hipoclorito de
Cálcio em 10 Litro de água
0,5%

7.5 gr de Hipoclorito de Cálcio em 1
Litro de água

Limpeza de objectos,
superfícies e sanitários

ou
½ colher se sopa de Hipoclorito de
Cálcio em 1 Litro de água
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