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Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από το νέο κορωνοιό (SARS-CoV-2) στους Ιερούς 

Ναούς, Εξωκλήσια  και στις Ιερές Μονές της Εκκλησίας της Κύπρου 
 

 

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων και των οδηγιών που δίνονται από το Υπουργείο Υγείας λαμβάνο-

ντας υπόψη και τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επιτρέπουν την ασφαλή προσέ-

λευση των πιστών  στους Ιερούς Ναούς, Εξωκλήσια  και στις Ιερές Μονές της Εκκλησίας της Κύπρου 

για προσκύνημα, προσευχή και για τη συμμετοχή τους στις Ιερές Ακολουθίες και τα Ιερά Μυστήρια 

(Θεία Λειτουργία, Γάμος, Βάπτιση κ.λπ.). 

 

Η πορεία της επιδημίας στη χώρα μας εξαρτάται από την συμμόρφωση μας στους  κανόνες υγιεινής 

και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης στην καθημερινότητα μας.  

Μέτρα και οδηγίες για την ασφάλεια των πιστών και την πρόληψη της διασποράς του νέου 

κορωνοιού (SARS-CoV-2): 

1. Διατήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης εντός των ναών και των προαύλιων χώ-

ρων  

Τήρηση ελάχιστης απόστασης 1 μέτρο ανάμεσα στα καθίσματα διαφορετικών ομάδων/οικογενειών 

εντός των Ιερών Ναών. Επίσης, οι πιστοί μπορούν να παρακολουθούν στον προαύλιο χώρο 

τηρώντας την απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ τους. Τα εξωτερικά μεγάφωνα θα έχουν ανοιχθεί 

κατά τις ώρες λειτουργίας στο επιτρεπτό από τη νομοθεσία επίπεδο εκπομπής θορύβου.  

Συνιστάται η αποφυγή ασπασμών, εναγκαλισμών, χειραψιών κτλ., καθώς το χειροφίλημα του Ιερέα 

το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με υπόκλιση σεβασμού. 

  



2. Εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας  

Στην είσοδο των Ιερών Ναών θα πρέπει να υπάρχουν δύο σταθμοί αντισηπτικών. Στα μέτρα 

ατομικής υγιεινής περιλαμβάνεται η υγιεινή των χεριών με απολυμαντικό κατά την είσοδο στον Ιερό 

Ναό. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους τους πιστούς κατά την παραμονή στον 

εσωτερικό χώρο. Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το 

εσωτερικό του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να 

απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων και εφαρμογή 

αντισηπτικού στα χέρια. . 

3. Καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και χώρων  

Καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με τις πρόνοιες του πρωτοκόλλου Παράρτημα ΙΙ.  

4. Αερισμός των εσωτερικών χώρων των Ιερών Ναών  

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ο φυσικός αερισμός των Ιερών Ναών κατά τη διάρκεια παραμονής 

ατόμων εντός αυτών. Εάν λειτουργεί τεχνητός αερισμός θα πρέπει να τηρούνται οι 

οδηγίες/πρωτόκολλο ΗΜΥ.  

5. Εξασφάλιση χώρου για την προσωρινή απομόνωση ατόμων  

Άτομα τα οποία ενδεχομένως παρουσιάσουν συμπτώματα θα πρέπει να απομακρυνθούν από τον 

χώρο του Ναού και μέχρι την απομάκρυνσή τους να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα.  

6. Συνέχιση δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων επικοινωνίας  

Το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανάρτηση βιντεοσκοπημένων ομιλιών, κηρυγμάτων 

και οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των κατηχητικών, των μελετών 

της Αγίας Γραφής, των συναντήσεων ομάδων κ.α. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως. 

7. Γεύματα αγάπης – Κοινωνικό Έργο της Εκκλησίας και παροχή φαγητού σε οικονομικά 

ασθενείς πληθυσμούς. 

Για την αποφυγή συνωστισμού τα τρόφιμα θα πρέπει να παραδίδονται ή να διανέμονται σε πακέτο 

και για την παρασκευή τους να εφαρμόζονται οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων αλλά και η τήρηση 

της απόστασης των παρασκευαστών των τροφίμων και των ατόμων που βοηθούν στη διανομή και 

παράδοση των πακέτων.  

8. Παραλαβή αντιδώρου  

Οι νεωκόροι των Ναών, πρώτα να πλένουν τα χέρια τους, να βάζουν αντισηπτικό και γάντια μιας 

χρήσης  και ακολούθως να τοποθετούν το αντίδωρο σε διαφανές σακουλάκια. Αφού ευλογηθεί από 

τον Ιερέα να τοποθετούνται σε σημείο στην έξοδο του ναού, όπου δεν θα παρατηρείται συνωστισμός 

και έκαστος πιστός θα το λαμβάνει μόνος του, τηρώντας τις ανάλογες αποστάσεις.  

Λευκωσία, 09/10/2020 


