Mieli Caritas darbuotojai ir savanoriai,
Koronaviruso iššūkis. Pastaruoju metu tiek Lietuva, tiek pasaulis „gyvena“ stebėdamas koronaviruso
(COVID-19) plitimą bei su tuo susijusią situaciją ir kylančius iššūkius. Itin greitai keičiasi mūsų
Vyriausybės pranešimai apie prevencines priemones, vis atnaujinamos rekomendacijos mums visiems
kaip turėtume elgtis, ko laikinai nebedaryti, kaip izoliuotis, dirbti namuose. Suprantama, kad kyla
nerimas, pasimetimas, kartais ir bejėgiškumas, neaiškumas dėl ateities.
Caritas laikysena. Ši situacija yra didelis iššūkis mums, karitiečiams, kadangi esame Bažnyčios
misijos - liudyti tikėjimą artimo meilės darbais – priešakinėse gretose. Todėl esame kviečiami ne tik
saugoti save ir savo artimuosius, bet ir patarnauti silpniausiems pagalbos reikalingiems mūsų
bendruomenės nariams – tiems, kuriais rūpinomės iki šiol ir tiems, kurie šiomis ypatingomis
sąlygomis negali pasirūpinti pagrindiniais savo poreikiais. Esame kviečiami nepamiršti vienišų,
neįgalių žmonių, gausių šeimynų, kurias reguliariai lankydavome. Mūsų dėmesio laukia žmonės,
neturintys pastovios gyvenamosios vietos, stokojantys maisto.
Kaip turi veikti Caritas? Šiandien turime visi drauge imtis visų būtinų priemonių koronaviruso
plitimo sustabdymui. Pagrindinė priemonė bei „įrankis“ – kurį laiką vengti tiesioginių susitikimų vieni
su kitais. Kvietimas vengti susitikti nereiškia nebesirūpinti, užsidaryti tarp keturių sienų ir laukti
stebuklo. Šiandien esame kviečiami pergalvoti savo veikimo būdus parapijose (bei projektuose) ir
ieškoti mažiau rizikingų bendravimo su kitais, jų palaikymo ir pagalbos teikimo būdų. Vengdami
fizinio kontakto tarpusavyje ir su pagalbos reikalingais žmonėmis daugiau bendraukime telefonu ir
kitomis komunikavimo priemonėmis. Esant reikalui bendrauti tiesiogiai laikykitės visų prevencinių
rekomendacijų (pvz., susitikite lauke, kalbėkitės stovėdami ne mažesniu nei 2 metrų atstumu ir ne
ilgiau nei 15 min., atvežtą maistą, vaistus palikite prie durų ir pan.).
Šiuo laikotarpiu itin svarbu keistis informacija, bendrauti bei padėti vieni kitiems.
Rekomenduojame:
 informuoti savo parapijos žmones (pavyzdžiui, pakabinant laisvos formos skelbimą ant
Caritas/parapijos durų), kad Caritas bus pasiekiamas karantino metu bei nurodyti kontaktą,
kuriuo žmonės galėtų pasiskambinti, jeigu norėtų susisiekti su Carito savanoriu ir/ar
darbuotoju;
 kovo 16-30 d. vengti tiesioginių susitikimų su pagalbos reikalingais žmonėmis, juos
konsultuoti, palaikyti telefonu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis (bendravimas per
facebook paskyrą, skype, el. laiškais ir t.t.);
Dėkojame Jums, kad esate regimos ir viltingos Jėzaus meilės liudininkai savo bendruomenėse.
Telaimina Viešpats mūsų visų - tarnaujančių ir pagalbos reikalingų žmonių Gavėnios kelionę!
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