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 خطة صحة وسالمة الرعية

 دليل إعادة فتح األبرشية لخدمات الكنيسة

يونيو 14اعتبارا من   
 

ي خدمة معينة عىل موقع   .1
 
يجب عىل جميع أبناء الرعية الذين يرغبون بحضور القداس اإللهي التسجيل ف

ي كما عينته الكنيسة. 
ون   إلكتر

 للخدمة قبل الحضور واال لن يسمح بالدخول.  .2
ً
 يجب أن تكون مسجال

ي هذه األوقات العطاء أبناء الرعية اآلخرين  .3
ي قداس إلهي مرة واحدة فقط ف 

الفرصة لحضور  التسجيل ف 

ا. 
ً
 الخدمة أيض

ي  .4
يمكنك فقط تسجيل نفسك وعائلتك من الدرجة األوىل )الزوج، األبناء، أي من الذين يعيشون ف 

لك(. تعىط األولوية لرعايا كنيسـة القديـس جاورجيـوس  . ُيرحب بحضور األشخاص غتر Ciceroمت  

 ,ايضا .رعايا عىل فرصة التسجيلاألعضاء، ولكن فقط إذا سمحت سعة الكنيسة بذلك وحصلت جميع ال

 وال يمكن نقل التسجيل إىل شخص آخر. 

ل إذا سافرت مؤخًرا محلًيا أو دولًيا خالل آخر  .5 ي المت  
يوًما، أو إن لم تشعر بحالة جيدة أو تم  14ابق ف 

 ، أو اذا لديك أي من األعراض التالية: COVID-19، أو تعرضت لـ COVID-19اختبارك بنتيجة إيجابية لـ 

 أ. أنت مريض أو ال تشعر بحالة جيدة

 درجة أو أعىل 100.3ب. لديك درجة حرارة 

ي التنفس
ي الحلق أو ضيق ف 

ي من سعال أو التهاب ف 
 ج. تعان 

ي من فقدان للرائحة أو الطعم
 د.  تعان 

ي العضالت
ي الجسم أو آالم ف 

 ه. لديك آالم ف 
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ًما، أو أولئك الذين يعانون من امراض او حالة عا 65ُيطلب من جميع أبناء الرعية الذين تزيد أعمارهم عن  .6

ا لتوصية مركز السيطرة عىل األمراض بوالية إلينوي وأبرشية أنطاكية. 
ً
ل وفق ي المت  

 
 طبية مزمنة، البقاء ف

. سيتم قياس درجة حرارتك  .7 ي يجب أن تخضع لفحص عند الدخول من  المرشد أو الطاقم الطب 

ان حرارة بدون لمس. يجب ع ي من باستخدام متر 
ليك اإلجابة عن بعض األسئلة للتحقق من أنك ال تعان 

أي أعراض تشتر إىل المرض. إذا تمت الموافقة الطبياة سيتم تأكيد الحضور؛ عند اإلجابة عىل نعم بسؤال 

اما للقواعد واإلجراءات.  ، لن ُيسمح بدخول الخدمة. من فضلك احتر  واحد من المعايتر

ات األسبوعية وا .8 ة. سيتم توزيــــع النشر  لشموع من المرشد مباشر

ي الكنيسة، باإلضافة إىل االمتناع عن المعانقة أو التقبيل أو المصافحة أو  .9
االمتناع عن تقبيل األيقونات ف 

 اللمس العام مع أبناء الرعية اآلخرين أو الكهنة. 

ي جميع األوقات  .10
قبل يجب ارتداء قناع يغىطي كل من االنف والفم عند دخول المبب  والخروج منه، وف 

 وأثناء وبعد الخدمات وكذلك حول المناطق الخارجية المجاورة للكنيسة. 

ي المناولة المقدسة وإضاءة  .11
ي جميع األوقات عند الدخول والمشاركة ف 

اتبع توجيهات المرشدين ف 

شدك المرشد إىل اماكن  . ستر الشموع، وتقبيل األيقونات واستخدام الحمامات، والخروج من المبب 

ة لك، ويرافقك أثناء المناولة المقدسة، باإلضافة إىل إجراءات الدخول والخروج. الجلوس المخصص

ي جميع 
سيتم تخصيص مقعد واحد لألشة للجلوس. يجب أن يبقر األطفال جالسير  بجانب والديهم ف 

ي جميع األوقات. 
تدي جميع المرشدين القفازات واألقنعة ف   األوقات ويمنع التجول. ستر

 ستكون مجهزة مسبقا. اتبع الالفتات عىل الجدران واألرضية للتوجيهات مع المرشد. المسافة بير  األش  .12

ي الجزء األمامي من ال .13
اف  narthexسيكون نفس الموقع لكل من إجراءات الدخول والخروج ف  تحت إشر

 المرشدين. 

ي مناولة القربان المقدس:  .14
م بالتعليمات الواردة من مرشدك 1اتبع هذه التعليمات أثناء المشاركة ف  ( التر 

ي الخروج والعودة إىل المقعد. 
( قف عىل بعد بضعة أقدام من الكهنة الذين يعطون المناولة. 2لدورك ف 

دس داخل فمك دون أي ( قم برفع رأسك وافتح فمك عىل نطاق واسع بحيث يمكن وضع القربان المق3
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اتصال. ال تغلق فمك عىل الملعقة. ال تمسح فمك بقماش القربان المقدس. حافظ عىل قناعك حبر 

 الوصول إىل الكأس المقدس، وبعد مناولة القربان المقدس ضعه مرة أخرى عىل وجهك. 

ام بتباعد المسافات االجتماعية )بحد أدن   .15 ي جميع ا 6يجب االلتر 
 
ين( ف ألوقات. سيتم تعبئة أقدام او متر

ا و تغليفه و إعطائه من مرشد. 
ً
 الخت   المقدس مسبق

 الكنيسة الداخىلي حيث توجد خدمات القداس  .16
ال يمكن الوصول إىل مرافق الكنيسة األخرى باستثناء مبب 

، وحمام واحد مخصص لكل جنس. )عىل سبيل المثال: المطبخ، مدرسة األحد، النادي  اإللهي

 لكنيسة ، المكاتب، الفناء، إلخ.(. االرثوذكسـي، قاعة ا

لن يكون هناك تجمعات للمنظمات، مدرسة األحد، دراسات الكتاب المقدس، أو التجمعات األخرى اىل  .17

 اشعار آخر. 

ي  ال ُيقام اال ش .18
ة أشخاص باإلضافة إىل الكهنة، ف  اإلفخارستيا ورتبة دفن المونر مع ما ال يزيد عن عشر

 وقت واحد. 

ي قاعة الكنيسة وال يمكن الوصول إىل حمامات أخرى. يجب أن يمكن استخدام حم .19
ام واحد فقط ف 

ي سن 
وما دون إىل  12يرافقك مرشد إىل المنطقة المحددة. نطلب من اآلباء مرافقة جميع األطفال ف 

ا بالماء والصابون لمدة 
ً
 ثانية عىل األقل قبل الخروج من الحمامات 20الحمام. اغسل يديك جيد

رات اليد ومناديل التطهتر وقفازات عند مناطق الدخول والخروج فقط لغايات التنظيف سيتم وضع مطه .20

 والتعقيم. 

ي ال .21
عات لكنها ستوضع ف  ي التت 

 لكي يشارك بها أبناء الرعية.  narthexلن يتم توزيــــع صوان 

 سيتم إزالة دفاتر الخدمة من المقاعد.  .22

ة الخدمات خاصة قبل  .23 ام المذبح تنظيف أيديهم بشكل دوري طوال فتر
ّ
" يجب عىل جميع الكهنة وخد

.  "لقدسات للقديسير  ا  ومرة أخرى قبل توزيــــع القربان المقدس عىل المؤمنير 

كة تنظيف.  .24  سيتم تنظيف وتعقيم الكنيسة بالكامل قبل وبعد كل خدمة من شر
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كن كاهن أو شماس ثاٍن أو عدد قليل من خوادم المذبح، أو يتوىل أحد الكهنة تقديم الخدمات وإن أم .25

ي هذا soleaكل منهم يقف عىل كل جانب من جوانب من ال –اثنان من المرتلير  
 
. لن يتم ترتيل الكورال ف

وس من خالل الرذاذ من الفم ومناطق األنف.   الوقت بسبب األبحاث الحديثة حول انتشار الفتر

ا ستكون األبواب مفتوحة خالل ف .26
ً
ات دخول أبناء الرعية أو الزوار إىل المرافق وخروجهم منها وفق تر

وتوكوالت األمن والسالمة.   لت 

اىل جانب سجل الحضور األسبوعي ألبناء الرعية، سيتم إنشاء ومتابعة جدول تناوب مماثل للكهنة،  .27

 . ، والمتطوعير   وخوادم المذبح، والمرشدين والموظفير  الطبيير 

ي وحسابات وسائل التواصل االجتماعي التواصل المنتظم عت   .28
ون  ة األسبوعية والموقع اإللكتر النشر

(Facebook وInstagram  وقناةYouTube ي سيعمل عىل اعالم أبناء الرعية
ون  يد اإللكتر ( والت 

ات الدولة أو الرعية والتحديثات عندما تصبح ذات صلة  بالقواعد واللوائح والجداول الزمنية وتغيتر

 ومتاحة. 

وبات خالل المرحلة  توقيف .29 وتوكوالت الوالية 3توزيــــع األغذية والمشر  من الت 

شخص حسب ماذا يتم الوصول إليه  100٪ أو 25سيتم تقليص عدد الحضور أثناء الخدمات بنسبة  .30

ي 
ات ف  ا للتغتر

ً
ين فقط وفق . ستتوسع قيود اعداد الحاض 

ً
ي والية إلينوي، والمبادئ التوجيهية  CDCأوال

ف 

وتوكوالت الوالية 5أو المرحلة  4اىل المرحلة  3طاكية حيث تنتقل المرحلة لألبرشية األن  من الت 

ونية من الكنيسة.  .31 ي رسالة تأكيد إلكتر
 ال تحض  الخدمة المعنية إال عند تلقر

يوًما بعد  15خالل  COVID 19يجب إبالغ للكنيسة اذا اصبح لديك اي اعراض او تعدى من مرض    .32

  .للقداس اإللهي   حضورك

ي المبادئ ت .33
ات ف  ي أي وقت مع مراعاة التغيتر

ي تغيتر هذه المبادئ التوجيهية ف 
حتفظ الرعية بالحق ف 

ي والية إلينوي وأبرشية أنطاكية.  CDCالتوجيهية والقيود من 
 )مركز السيطرة عىل األمراض( ف 
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