اجرای مراسم پرستشی در ایام کرونا ویروس ( کویید) ۱۹-
نکات ضروری جهت شرکت در مراسم پرستشی
ما می میخواهیم دوباره مراسم پرستشی را اجرا کنیم
ما زندگی نرمال را آرزو داریم .با توجه به شرایط موجود و نیاز فردی هر شخص ایمان دار به دعا و مراسم پرستشی  ،رعایت
نکات زیر الزم می باشد

اطالعات عمومی
رعایت فاصله  1.5متری هر شخص با شخص دیگر.
استفاده تمامی افراد از ماسک.
استفاده از مایع ضد عفونی کننده برای دست ها و در هر نقاط مختلف ساختمان کلیسا مایع ضد عفونی در دسترس میباشد.
کلیه درب های ورودی و خروجی باز میباشد که تماس با دستگیره های درب به حداقل برسد.
پرداخت کمکهای مالی به کلیسا به صورت نقد انجام نمی پذیرد باید به صورت حواله انجام شود.

لیست حضور و غیاب
ثبت مشخصات ،تلفن و آدرس هر فرد ضروری می باشد .با شروع مراسم از کلیه افراد موجود در کلیسا عکسبرداری خواهد شد
و حضور شما به این معنی است که رضایت شما از عکسبرداری تلقی می شود

رفتار در دعای پرستشی
کلیه جاهای نشستن افراد تعیین گردید است لذا از جا به جا شدن خودداری فرمایید و تحرک کمتری داشته باشید
لطفا بعد از اتمام مراسم پرستشی هنگام خروج به صورت تک تک خارج شوید

کودکان
اتاق کودکان برای استفاده کودکان زیر سه سال در نظر گرفته شده است .تعداد این افراد در مجموع به دو کودک محدود است که
هر کدام یک فرد همراه وی را دارند

قانون جهت کودکان و خردساالن

متأسفانه  ،در حال حاضر ارائه خدمات مراقبت از کودک یا برنامه کودکان هنوز امکان پذیر نیست

با عالئم مریضی وارد کلیسا نشوید
ورود افرادی که عالئم مریضی و سرماخوردگی و تب داشته باشند ممنوع می باشد
از سالمت خود اطمینان حاصل فرمایید

نکات اضافی
کلیات نکات فوق مورد بررسی قرار داده شده و از شما تقاضا می شود شخصا
نکات ضروری و بیماری را در نظر داشته باشید
دستورالعمل پوشه باید رعایت شود
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