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ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA ARQUIDIOCESE DE
SANTARÉM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 E ORIENTAÇÕES

PARA A SEMANA SANTA 2022

Caríssimos Padres e Diáconos, Religiosos e Religiosas,
Estimados fiéis leigos de nossa Arquidiocese,
Saudações e votos de saúde e paz!

A Arquidiocese de Santarém, seguindo as atuais orientações do governo do
Estado do Pará, através do Decreto Estadual n° 2.044/2021 a respeito da pandemia da Covid-19,
apresenta, a seguir, uma atualização de seu protocolo de segurança, com as seguintes
orientações:

A partir desta data, 25 de marco de 2022. estão permitidas, em todo o território
da Arquidiocese de Santarém, a realização de procissões, romarias, vias-sacras públicas e
todas as programações vindouras, incluindo a Semana Santa, devendo os párocos e
administradores paroquiais ficarem atentos e seguirem as orientações dos órgãos públicos,
quanto a manutenção dos protocolos sanitários do Estado do Pará, bem como de órgãos locais
quanto a situações particulares de cada município, em especial:

a) A obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes;
b) A disponibilização de álcool 70% ou outro produto desinfetante (água e

sabão) para uso obrigatório dos fiéis ao adentrarem e ao saírem de ambientes
fechados (igrejas e centros de evangelização);

c) A obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação (que comprove as
duas doses ou dose única dependendo da vacina), por certificado emitido pelo
Ministério da Saúde ou pelo aplicativo "Conecte SUS", associado ao
documento de identidade oficial com foto. Esta obrigatoriedade se aplica
apenas para as pessoas aptas para vacinas (acima de 12 anos de idade).
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.

Da mesma forma, também estão permitidas, a realização de quermesses, festas de
padroeiros (as) e eventos afins, que devem ser organizadas com o mesmo cuidado que as
demais celebrações e eventos.

A Arquidiocese continua orientando seus fiéis quanto aos cuidados individuais e
coletivos para que a covid-19 e suas variantes sejam definitivamente controladas e o país
possa sair do quadro de pandemia.

Pedindo a proteção e intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de
nossa Arquidiocese, suplicamos bênçãos sobre todo povo de Deus!

d)

Santarém/PA, 25 de março de 2022, na s e da Anunciação do Senhor.

ni Irineu Roman, CSJ
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