
 "عبادت" از محافظت مفهوم

  رمشاید صلح کلیساي
  
  

 پـذیر  امکـان  2020 مـه  مـاه  اول از عمـومی  رویداد یک عنوان به ، بهداشت و ایمنی شرایط گرفتن نظر در با یکشنبه روز عبادت
  .است

 بیماري گسترش به بسته نکند و شرکت خدمات در 2020 مه 31 تا که گرفت تصمیم کلیسا رهبري ، 2020 آوریل 27 تاریخ در
 بایـد  زیر موارد .شود می برگزار جماعت با صلح کلیساي در دوباره عبادت درمورد مه ماه پایان در مجدد گیري تصمیم ، گیر همه

 : )عبادت حین و قبل ، دعوت هنگام(شود  مطلع آنها از مناسب شکلی به باید کلیسا که ، شود رعایت
 بلـیط  سیستم ، ها لیست( نام ثبت سیستم یک توسط رود، می فراتر) صندلی تعداد( موجود شده کم فضاي عادي، ازحضورچون 

  .است جوابگو و منظم شرکت کنندگان در عبادات دسته جمعی تعداد نظر شود، از می تضمین) غیره و
 بـاز  ورودي اصلی درب ! است قفل پایین ساختمان در ورودي درب. شود می انجام اصلی ورودي طریق از فقط کلیسا به دسترسی

  .شود می انجام جداگانه بصورت اجتماع مرکز به دسترسی. شود نمی استفاده درب دسته از که اي گونه به است
 شـرکت . بـرد  خواهـد  بیشـتري  زمـان  ورود در هنگـام  زیـرا  ، بیایند موقع به که شود می توصیه عبادت در کنندگان مشارکت به

 در. بپوشـند  را آن صـندلی  گـرفتن  زمـان  تا و بیاورند) سالگی 6 از( بینی به دهان پوشش یک مجبورند سرویس این در کنندگان
 و دهـان  پوشـش  از محـدودي  تعـداد . شـود  ماسک استفاده مجدداً صندلیترك کردن  هنگام در. است برداشت قابل عبادت حین
  .شود می نگهداري ورودي در بینی

 جداگانـه  صورت به جامعه مرکز. شودرعایت  باید نیز) متر 1.5 حداقل( فاصله حداقل ، شود تشکیل اصلی ورودي از قبل صف گرا
 سـاختمان  داخل در فاصله حداقل. ندارند قرار فردي دسترسی تأثیر تحت کنند می زندگی خانه یک در که افرادي. شود می وارد
 .شود رعایت باید نیز

 بایـد  لیسـت ) کنیـد  نگـاه  فرمپیوست  به. (شوند می وارد ورودي قسمت در کنندگان شرکت از لیستی در کلیسا کنندگان بازدید
 .است بروزعفونت هنگام در موجود افراد پیگیري به کمک براي هدف این. شود نابود آن از پس و شود داشته نگه هفته چهار فقط

 و شـوند  رد هسـتند  منتظـر شرکت کنندگانی که  و است بسته ورودي درب ، کنندگان شرکت تعداد حداکثر به رسیدن محض به
 .شود می داده ارجاع آنالین پیشنهادات به
 از ، خـود  از محافظـت  بـراي  کـه  شـود  مـی  خواسته نیز )ریسک هاي گروه( شرکت کنندگان  از ، مرکزي نام ثبت پیش طریق زا

 .کنند خودداري عبادت
 مـی  محسـوب  بیمار زیر عالئم به مبتال افراد بمانند دور عبادت از باید دارند بیماري احساس یا هستند بیمار که کنندگانی بازدید
 رفـتن  بـین  از ، سـانتیگراد  درجـه  38 تب بیشـتر از  دماي ، تحتانی و فوقانی تنفسی دستگاه عفونت ، سرماخوردگی عالئم: شوند
 خانـه  در را تب خود قبل از شود می توصیه. ندارند را ساختمان به ورود اجازه - خستگی ، بدن درد و سردرد ، سرفه ، بوي/  طعم
  .کنند می مراجعه نیز آنالین پیشنهادات به افراد از گروه این کنید گیري اندازه

 دسـت  کـردن  عفـونی  ضد. شوند می راهنمایی جامعه مرکز طریق از خود مسیر در پوشه یک طریق از کلیسا در کنندگان شرکت
 چـوب لباسـی و آویزلبـاس   . شود خالی تواند می کلیسا در پستی صندوق ، تمایل صورت در. شود انجام ورود از پس بالفاصله باید

 1.5( فاصـله  حداقل باید حداقل گیرد نمی صورت کردن بغل و دست دادن. ببرید صندلی به باید را ها کاپشن. شود نمی استفاده
 .شود گرفته عقب به جلو از باید کلیسا در صندلی. ماند خواهد و بوده باز عبادت اتاق ورودي درب دو هر. شود رعایت) متر
 صـدق  نیز اینجا در مسئله همین در قسمت باال، ، شود پر افراد تعداد حداکثر با کلیسا اگر. کنید توجه پوشه هاي دستورالعمل به

 .عقب تا جلو از: کند می
 قفـل  هـاي  صـندلی ) جهـت  چهار هر از متر 1.5. (شوند می ساخته نامه آیین طبق آنها! نیستند انتقال قابل کلیسا در ها صندلی

  !نیست دسترس در شده
 والـدین  همـراه  به کودکان و گیرند نمی قرار استفاده مورد کلیسایی عبادت در سرودها. کشد می طول ساعت یک حداکثر عبادت

 تـرك  چگـونگی  بـر  مبنی هایی اطالعیه سپس. است نشسته جماعت ، مراسم پایان در. شوند می دعوت خود کلیسایی خدمات به
 .دارد وجود معکوس ترتیب به کلیسا اتاق



 زمانهـاي  در فقـط  ها مجموعه این. گیرد می قرار خروجی در سبد یک در اما ، شود نمی آوري جمع عبادت طول در مجموعه این
 .شوند می شمرده) ساعت 48 از پس( بعدي

 در بـزرگ  تـاالر  و پلـه  راه مرکـز  از هسـتند  طبقه باالدر که کنندگان شرکت ، نگذرد اجتماع مرکز در مسیري هیچ که طوري به
. شـوند  عفونی ضد آنجا در باید دستها ، اجتماع مرکز از عزیمت از قبل. کنند می ترك را کلیسا حیاط به خروج طریق از زیرزمین

 .است آویزان خروجی در کننده اهدا یک
 دسـت  ، سـاختمان  تـرك  از قبل همچنین آنها. کنند می ترك را کلیسا اصلی خروجی طریق از خدمات اتاق در کنندگان شرکت

 .کنند می عفونی ضد را خود
 و بحـث  بـراي  هایی مجموعه. کنید ترك یعسرباید  مسافت قانون رعایت با کلیسا مرکز و گالري ، خدمات اتاق ، عبادت پایان در
  .نیستند مجاز کلیسا از خارج و داخل در مشابه موارد یا

 کلیـدها،  و هـا  نرده ، درها دستگیره. کنند می تمیز را ها اتاق همه نظافت کارکنان. دارد وجود و ضدعقونی نظافت عبادت از پس
 .شوند می ضدعفونی مخصوصاً

  .شود می عفونی ضد سرویس از پس) غیره و ها میکروفون( سرویس در استفاده مورد فناوري
  

 :دیگر اطالعات
 لیسـت  در و آینـد  مـی  عبـادت  بـه  که افرادي. شوند می پخش اینترنت طریق از زنده صورت به یعنی ، شوند می پخش عبادات 

 .آنها در اینترنت پخش شود تصاویر که کنند می موافقت خاص شرایط با همزمان ، اند شده وارد کنندگان شرکت
 آنجـا  از. اسـت  بسته کودك و مادر اتاق. ندارد وجود) Promiseland( کودك عبادت و کودك از مراقبت ، عبادت موازي طور به
 نظـر  بـه  ، شود می اعمال) بهداشت و مسافت حداقل( عبادي خدمات مورد در کودکان عبادت خدمات مورد در اقدامات همان که

 .باشد پذیر امکان کودکان براي حاضر حال در رسد نمی
 نان ویفرهاي از. شود می پرهیز شکسته نان از). تظاهرات صندوق استثناي به( شود می استفاده قداست براي منفرد مجالس فقط
 .شود می داده تحویل کنندگان شرکت به میزبان انبر با که شود می استفاده جشن این براي

 .شوند می موکول بعدي تاریخ به آینده تعمیدهاي
 .شود استفاده نفر یک توسط است ممکن زمان یک در فقط کلیسا در آسانسور 

). مستثنی اسـت  اضافی شخص یک با کودکان براي فقط( شوند وارد توانند می جداگانه صورت به فقط بهداشتی افراد در سرویس
 دسـت  دستشـویی  ترك از قبل. است شده وصل آقایان یا زنان دستشویی ورودي درهاي به) "پر" یا "خالی"( مربوطه عالمت یک
 .کنید عفونی ضد و بشویید را ها

 .ندارد وجود عبادت از بعد کلیسایی کافه هیچ
  

  :عمومی بهداشت دستورالعملهاي
 .شود مشاهده باید بازو آرنج در عطسه و سرفهدر هنگام 

 
  :شود می اعمال زیر موارد "روزمره هاي ماسک" اصطالح به براي
 بخـار  یـا  هـوا  در و جوشـانده  آب در سـانتیگراد  درجه 100 دماي در دقیقه 2 حداقل ، بینی و دهان روي ،الیه اي 2 حداقل براي

 کیسـه  یـک  در اسـتفاده  از پس ، نکنید لمس را خود صورت ، سانتیگراد درجه 85 حداقل با دقیقه یک حداقل براي شده خشک
 نگه دارید آن مشابه یا پالستیکی

 دسـت  روي تعریق افزایش از ناشی تواند می پوستی نقایص زیرا نیستند مصرف یکبار دستکش پوشیدن به مجاز شرکت کنندگان
 .مناسب هاي کننده عفونی ضد. شوند نمی عفونی ضد فوق موارد با مصرف یکبار هاي دستکش ، این بر عالوه. باشد

  
  
  



 :مشکوك موارد دستورالعمل
 شد خواهد پیگیري پزشکی توضیحات جهت سریعاً مربوطه فرد •

 میشودفورا به خانه فرستاده 
 است عبادت مسئول که رسد می کسی به جماعت رهبري •

 ).عبادت رهبر یا کشیش معموالً( شخص
 02191-163555 :گیرد می تماس محلی بهداشت بخش با جامعه مدیریت •
 

 شود می اعمال بالفاصله دستورالعملها و اقدامات این
 .شد خواهند سازگار شرایط با آنها بعدي اطالع تا و

 
 :خدمات در کنندگان شرکت تعداد حداکثر

 عبادت اتاق در صندلی 69
 طبقه باال در صندلی 18
 
 

 :شود می استفاده زیر هاي پوشه
 اصلی ورودي مقابل در پوشه 1
 )اصلی ورودي( کننده عفونی ضد دستگاه در پوشه 1

 .شود می نگهداري اینجا در کنندگان شرکت لیست
 ها محفظه روي پوشه 1
 )دهد می اختصاص را ها مکان( خدمات اتاق ورودي در پوشه 1
 )صندلی اختصاص( طبقه باال در پوشه 1
 ورودي بدون -) زیر در( خروجی در پوشه 1
 پله راه/  راهپیمایی گذرگاه منطقه در پوشه 1

 دارند قرار بهداشتی هاي سرویس مسیر در که افرادي براي
 

 :سرویس از بعد اضافی هاي پوشه
 )زیر در( بزرگ سالن در پوشه 1
  )خروجی ، پایین( عفونی ضد کننده عفونی ضد دستگاه در پوشه 1

Remscheid, 11.5.2020 
Die Gemeindeleitung  
 


