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Ընկերային Հեռաւորութեան Պահպանում
 Ծխականներէն կը խնդրուի, թէ անոնք որոնք նոյն տան մէջ չեն բնակիր, պահեն վեց ոտքÇ
հեռաւորութÇõÝ ուñիշներէն:
 Նոյն տան մէջ բնակող անդամներուն պարագային, արտօնութիւն կը տրուի իրարու քով
նստելու՝ վեց ոտքէն նուազ հեռաւոñáւթե³մբ:
 Անհատներու եւ ընտանիքներու նստարանները նախօրûք նախատեսուած եւ նշանակուած
պիտի ըլլան:
 հոգաբարձութիւնը պիտի դիմաւոր¿ ու առաջնորդ¿ իւրաքանչիւր անհատ կամ ընտանիք
դէպի անոնց նստարանները:
 Ինչպէս նաեւ պիտի առաջնորդեն հաւատացեալներուն քայլերը եկեղեցի մտնելու,
եկեղեցիէն դուրս գալու եւ Ս. Հաղորդութեան խորհուրդին մօտենալու պահերուն:
 Բոլոր անոնք, որոնք Եկեղեցի պիտի յաճախեն (հինգ տարեկանէն վեր), ինչպէս նաեւ
պաշտօնեաները պարտին դիմակներ (face coverings) օգտագործել։ Կը խնդրուի որ ամէն ոք իր
սեփական երես ծածկող դիմակ կամ շաÉ բերէ տունէն։ Անոնք որոնք բժշկական պատժառ ունին
իրենց քիթն ու բերանը չգոցելու, զերծ են սոյն հրահանգէն։ Իսկ 2-5 տարեկան փոքրերու համար
դիմակ գործածելը կը մնայ իրենց ծնողներու դատողութեան։
Առցանց - Հեռաձայնային գրանցում
 Որպէսզի ներկաներու թáյլատրուած թիւը չանցնինք, անոնք որոնք կը փափաքին եկեղեցի
գալ, պարտին կանխօրօք արձանագրուին ÁÝ»É եկեղեցւոյ կայքէջի, ե-նամակի հասցէի կամ
հեռաձայնի միջոցաւ մինչեւ Ուրµաթ օր ժամը 3:00-էն առաջ։
Առողջապահական áւ Մաքրութեան Գործընթացք
 Եթէ լաւ չէք զգար, կամ՝ Պսակաձեւ Ժահրի որեւէ մէկ ախտանշան կը զգաք, եթէ Ժահրի
վարակման քննութեանց արդիւնքները դրական եղած են․ եթէ 65 տարեկանը բոլորած էք եւ
կամ բժշկական այլ լուրջ հարցեր ունիք, կը թելադրենք տունը մնաք:
 Եկեղեցի մտնողին մարմնի ջերմատիճանը պիտի ստուգուի:
 Հաճեցէք ձեր հետ ունենալ թեթեւ վերարկու, քանի որ պատուհաններն ու դռները բաց պիտի
մնան օդի հոսանք ստեղծելու համար։
 Ալքոհլ պարունակող ձեռքի հականեխիչ մատչելի պիտի ըլլաÛ եկեղեցւոյ մէջ։
 Ձեռք լուալու համար կարելի է մարդիկ մէկ-մէկ լուացարանները գործածաել։
 Եկեղեցին արդէն մասնագիտական եւ խոր մաքրութեան եւ ախտահանման ենթարկուած է
եւ իւրաքանչիւր արարողութենէ ետք, կրկին անգամ պիտի մաքրուի ու հականեխուի:
Ընկերային Հաւաքոյթներ »ւ Շփման Կապի Սահմանափակումներ
 Ընկերային բոլոր հաւաքներ արքիլուած են․ ëուրճի եւ այլ հաւաքներ չկան։
 Եկեղեցին վերջանալ¿ »ïù կը խնդրուի որ ³ÙÇç³å¿ë տուն երթաք։
 Եկեղեցւոյ խոհանոցն ու ներքնասրահը բակ կը մնան։
Եկեղեցւոյ պնակի, մոմի եւ հոգեհանգիստի նուէրներ
 Եկեղ»ցւոյ պնակը պիտի չդարձուի: Բանկալի սեղանին վրայ զետեղուած տուփը կրնաք
օգտագործել ձեր սրտաµուխ նուէրները կատարելու։ Կարելի է նաեւ նուէրդ վճարագիրով
տալ կամ առցանց վճարում կատարել։
 Երբ բանկալի սեղանին վրայի արկղը օգտագործէք, հաճեցէք ձեր մօտ ունենալ այն գումարը,
որ կ'ուզէք նուիրել: Կարելի չէ տեղւոյն վրայ դրամ մանրել։

