
Kedves Zarándokok! A koronavírus világjárvány idejét éljük. Saját magunk és társaink érdekében bizonyos 
viselkedési szabályokat követnünk kell, így biztosítva a magunk és az utánunk induló zarándokok számára is, 
hogy a zarándokutak élményeit örömmel élhessük át. Kérünk benneteket, az itt felsoroltakat elejétől a végéig 
figyelmesen olvassátok el.

Jó utat minden jó embernek!

 Ez a táblázat a Covid19 okozta helyzetben a szállásadókra vonatkozó irányelveket tartalmazza. A 
zarándokoknak tisztában kell lenni ezekkel az elvárásokkal és követniük kell az utasításokat.

1
Az előzetes szállásfoglalás kötelező, ezzel időt adva a szállásadóknak, hogy a lehető legkedvezőbb 
kihasználtsággal tudjanak minél több zarándokot elszállásolni, figyelembe véve a rendeletben előírt 
biztonsági távolságok betartását.

2 A közös helyiségekben: folyosókon, lépcsőkön, hálótermekben kötelező a maszk viselése.

3 A biztonság növelése érdekében a szállásokon lázmérő áll rendelkezése az érkező vendégek 
hőmérsékletének mérésére.

4

A szállások a bejáratnál egy hátizsák-megőrzőt alakítanak ki, a zarándokok számára pedig egy szatyrot / 
kosarat biztosítanak az éjszakára szükséges holmiknak, amiket a vendégek a szobába magukkal visznek. 
(Így elkerülhető, hogy a hátizsákok az ágyakra kerüljenek vagy egyáltalán a szobákba, melyeket a lehető 
legnagyobb tisztaságban kell tartani. Természetesen a bakancsokat, cipőket is a szobán kívül kell 
hagyni.)

5 A hálószobákban vagy hálótermekben az ágyakat úgy kell elhelyezni, hogy az 1 méteres távolság 
meglegyen közöttük, a lehető legjobb kihasználtság érdekében.

6 Amennyiben fenti nem megoldható, biztosítani kell az egyágyas elszállásolást, ez alól kivétel a családi 
csoport vagy együtt utazó zarándokok.

7 Az emeletes ágyaknak csak alsó szintje használandó.

8
A szállások eldobható lepedőt és párnahuzatot biztosítanak, a zarándokok pedig lehetőség szerint 
használjanak hálózsákbélést (a hálózsák nem ajánlott, egyrészt a meleg végett, másrészt higiéniai 
okokból, mert egy korábbi kültéri használat során bogarak kerülhetnek vele a szállás ágyaiba)

9
A szállásadók a fürdőhelyiségeket, különösképpen a közös fürdőket a lehető legalaposabban 
fertőtlenítsék, valamint a zarándokoknak bocsássanak rendelkezésükre mindent, hogy használat után ők
is elvégezhessék a fertőtlenítést.

10
A hozott étel fogyasztására és a szállásadók által készített vacsorára az éttermekre vonatkozó 
kormányzati rendeletek vonatkoznak.

Kedves Zarándok!
Most, hogy elolvastad és megértetted az elsajátítandó viselkedési normákat, nyugodtan útra 
kelhetsz. 
Az Itt járt Szent Ferenc és a „Con le Ali ai Piedi” Szent Mihály hegyére vezető zarándokutak nagy 
szeretettel várnak téged.


