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DISPOZIȚIE 

 
către toate consistoriile districtuale, parohii și  asocieri de parohii , precum și servicii, instituții și 

organizații ale B.E.C.A.R. privind măsuri de urgență pentru evitarea răspândirii 
COVID-19 ( Coronavirus ) 

 
Având în vedere situația actuală de criză, dispozițiile statului în starea de urgență și răspunderea 
pentru credincioși și colaboratori, dar și pentru societate, aducem la cunoștiință următoarele: 
1. În perioada 17.03.20220-31.03.2020 toate sediile bisericești ( birouri) sunt închise. 
2. În birouri, locuri de întâlnire precum și în biserici ( case de cult)  se dezinfectează toate 
suprafețele, mobilierul, clanțele ușilor, robinete etc. 
3. Angajații vor presta - acolo unde este posibil - munca la domiciliu. Totodată se vor compensa 
timpul lucrat peste program și se va căuta compensarea prin recuperare, de la caz la caz. În 
așezămintele social-diaconice se vor respecta cu strictețe regulile de carantinare. 
4. Se suspendă toate activitățile și utilizările culturale și turistice în biserici și alte spații 
bisericești. 
5. În perioada sus- numită se suspendă toate slujbele religioase, utrenii, vecernii, ore biblice sau 
de învățământ religios, cor, precum și alte întălniri sau activități religioase. 
Slujbele de inmormântare se stabilesc cu preotul de serviciu. 
6. Episcopul și preoții vor oferi alternative pastorale și duhovnicești pentru credincioși.  
7 Atât pentru problemele duhovnicești cât și pentru cele administrative se transmit sau se 
afișează persoane și datele de contact ( tel., email etc.). 
8. Alte măsuri de siguranță și reguli de comportament vor fi transmise ulterior, după caz. 
9. Pentru asistență de serviciu vă stau la dispoziție biroul episcopal și oficiul central al 
Consistoriului Superior 
 
În speranța unei normalizări apropiate a acestei situații și cu binecuvântare, 
 
 
Episcop                                                                                 Secretar general 
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