ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τή διάρκεια αυτής τής
φάσης νά ξάνα-ανοίγουμε την Εκκλησία. Ολοι οι
συμμετέχοντες πρέπει νά συμμορφώνονται μέ τίς
ακόλουθες κατευθυντήριες συστάσεις:
1.Απαιτείται προηγούμενη εγγραφή για τον ερχομό
σας στις Ακολουθίες. Πληροφορίες εγγραφής
μπορείτε να βρείτε:

2. Οι μάσκες πρέπει να φοριούνται ανά πάσα στιγμή εκτός όταν
παίρνετε Θεία Κοινωνία. Εξαιρούνται όσοι έχουν έγκυρες
ιατρικές εξαιρέσεις, ειδικές ανάγκες και παιδιά ηλικίας 10 ετών
και κάτω, δεν χρειάζεται να φορούν μάσκες. Εάν δεν έχετε
μάσκα, θα σας δοθεί μάσκα.
3. Τα χέρια πρέπει να απολυμαίνονται κατά την είσοδο.
4. Θα οδηγηθείτε στή θέση σας από έναν Σύμβουλο και θα σας
ζητηθεί να παραμείνετε σε αυτόν τον χώρο κατά τη διάρκεια της
Ακολουθίας.
5. Τιμήστε τις εικόνες και τά άλλα ιερά αντικείμενα με ευλαβική
υπόκλιση και κάνοντας τόν Σταυρό αντί να ασπάζεσθε.
6. Απέχετε από χειραψίες ή ασπασμούς μέ άλλους κατά τη
διάρκεια της Ακολουθίας.
7. Οδηγίες για τη λήψη της Θείας Κοινωνίας και του Αντιδώρου
θα δοθούν από τον Ιερέα.
8. Μετά το πέρας της Ακολουθίας, παρακαλούμε να βγείτε και να
επιστρέψετε στο αυτοκίνητό σας χωρίς να συναθροίζεστε.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
διαβάστε αυτή τήν Ανακοίνωση πρίν νά
εισέλθετε στά κτίρια τής Εκκλησίας.

Μπαίνοντας εθελοντικά σ΄ αυτή τήν Εκκλησία:
• Δηλώνω ότι δεν είμαι επί του παρόντος άρρωστος και δεν
αντιμετωπίζω συμπτώματα COVID-19.

• Αναγνωρίζω ότι ενώ τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από
την Εκκλησία, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κάθε
ατόμου που ευρίσκεται εδώ.

• Συμφωνώ στή συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές
κοινωνικής
αποστασιοποίησης
και
ασφάλειας
που
εφαρμόζονται σ΄ αυτή την Εκκλησία.

• Συναινώ να κρατήσω την Εκκλησία ανεύθυνη έναντι τυχόν
ζημιών ή αξιώσεων σχετικά με την εθελοντική παρουσία μου
εδώ.

Αν δεν είμαι σε θέση να συμφωνήσω και να επιβεβαιώσω τις
παραπάνω δηλώσεις, δεν θα συμμετάσχω προσωπικα σ΄ αυτή την
Ακολουθία και μπορώ να παρακολουθήσω από τό διαδύκτιο.

