ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA ARQUIDIOCESE DE
SANTARÉM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19
Caríssimos Padres e Diáconos, Religiosos e Religiosas,
Estimados fiéis leigos de nossa Arquidiocese,
Saudações e votos de saúde e paz!
Considerando o Decreto Estadual nº 2044/2021, de 3 de dezembro de 2021, que institui
a Política Estadual de Incentivo à Vacinação contra a COVID-19 e o Decreto Municipal nº 1071/2021,
de 10 de dezembro de 2021, que atualiza as medidas temporárias para enfrentamento da COVID-19, e
institui a Política de Incentivo à Vacinação no Município de Santarém, a Arquidiocese de Santarém,
profere as seguintes orientações:
1) A partir do dia 13 de dezembro de 2021, é obrigatória a apresentação da carteira de
vacinação (que comprove as duas doses ou dose única dependendo da vacina) para a
participação presencial nas celebrações litúrgicas, independentemente da quantidade de
pessoas. Esta obrigatoriedade se aplica apenas para as pessoas aptas para vacinas (acima
de 12 de doze anos de idade).
2) A presença de pessoa não vacinada só poderá ser possível, mediante a comprovação, por
atestado médico, da impossibilidade de administração de quaisquer das vacinas
dispensadas pelo Sistema Único de Saúde contra a COVID-19;
3) Incentivamos a todas as pessoas que ainda não receberam a vacina, a procurar um posto de
vacinação para se imunizar, evitando assim, a gravidade da doença e a transmissão do vírus
para outras pessoas;
4) Recomendamos que as igrejas continuem disponibilizando para os fiéis o álcool gel ou
líquido 70%, para uso obrigatório dos fiéis ao adentrarem e ao saírem do templo, bem
como, continuem fazendo a aferição de temperatura corporal, através de dispositivos
específicos (termômetros) infravermelhos (sem contato físico);
5) Reforçamos ainda, a importância de uso da máscara toda vez que sair de casa, ficar longe
de quem apresenta sintomas gripais e, frequentemente, fazer o uso de água e sabão para
lavar as mãos ou álcool gel 70% após ter contato com superfícies e pessoas. Se cuide e
cuide do próximo com muito amor e responsabilidade!
Pedindo a proteção e intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de
nossa Arquidiocese, suplicamos bênçãos sobre todo povo de Deus!
Santarém/PA, 13 de dezembro de 2021.
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