São Paulo, 14.04.2020
A todos os padres e diáconos:
Sobre a visita e assistência
aos doentes de COVID-19
“Estive doente e cuidastes de mim” (Mt 25,36)
Caríssimos:
Vivemos momentos muito difíceis para a saúde, por causa da pandemia de COVID-19
e tudo leva a crer que ainda teremos mais problemas pela frente nas próximas semanas e
meses. Mas, unidos na fé, esperança e muita caridade, seremos vencedores em Cristo
Ressuscitado.
Diante das solicitações para a administração da Unção dos Enfermos a pacientes com
COVID-19, lembramos que o Ministério da Saúde estabeleceu normas bastante rígidas para o
acesso aos mesmos. É necessário seguir essas orientações para nossa própria segurança e a
das demais pessoas.
Nos hospitais, falar em primeiro lugar com a enfermeira responsável do setor. Ela dará
as orientações seguras e fornecerá os EPIs (equipamentos de proteção individual - avental,
luva, máscara, gorro, óculos de proteção), segundo a situação de cada paciente e para a nossa
segurança.
SEMPRE LAVAR AS MÃOS CORRETAMENTE E NÃO ESQUECER DE USAR
ALCOOL EM GEL ANTES E DEPOIS DO ATENDIMENTO.
Devido ao alto risco de contágio do Coronavírus, alguns hospitais não permitem o
acesso ao enfermo. Respeitemos essa decisão e confiemos o enfermo à misericórdia divina.
De toda forma, não deixemos de confortar a família, que poderá transmitir ao doente, de
alguma forma, a oração e a atenção da Igreja por ele.
Em nossas orações diárias, sobretudo nas missas, não deixemos de rezar pelos doentes
e por aqueles que cuidam deles e expõem a própria vida ao risco do contágio, por amor aos
doentes. Manter uma rede de contatos, orações e solidariedade (à distância...) na paróquia,
para assistir e confortar os doentes e aqueles que cuidam deles.
Deus abençoe e recompense a todos os que se dedicam aos doentes! Saudação e saúde!
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