
 

 

 

 2021 یونیاز عفونت  یریجلوگ یاقدامات برا سمات کلیسایی ودر مرا نفر 50امکان حضور برای 

 

 عملکرد نوع دستورالعمل ها و هیداده است که هدف آن ته لیرا تشک  یکارگروه شهر وکخو، ایومن ک ا یسایکل رهیمد  ئتیه

دولت ،   از ییها هی و توص نیکار براساس قوان نی. اداشته باشند منی ا تجمعات تا بتوانند تاعضا سکارکنان و  یبرا

 ویروس.   فونت کرونا برای جلوگیری از پخش شدن ع است ینوبرکرو و بهداشت یشت عمومآژانس بهدا

 :شود یاز عفونت هنوز هم اعمال م یریشگ یپ یبرا یکل یدستورالعمل ها .1

،   ستیبلومکو نیست ی. کرستین یریهمه گ  انیپا ی، به معناکاهش می یابد یا رانهیسختگ   یها هیکه ما توص تیواقع نی"ا

مهم در مورد فاصله   یاساس یها هیتوص نیو همچن یمل یها هی، هنوز مهم است که توصدیگو  یپزشک کنترل عفونت م

 ،عالئمداشتن از نظر  تست کرونا، شستن مرتب دست ها و ماندن در خانه و کینزد یکردن تماس ها د، محدوگرفتن

باید در مورد آن احتیاط کرد تا ولی کاهش پیدا میکند  اسختگیری ه  .به عهده همه است ی مهم باشد. کاهش سرعت آلودگ

 عفونت کنترل شود.  

 

 : محل کار امن کی .2

 شیکه کار بدون افزا  میحاصل کن  نانیاطمباید  و    میارد  تی خود مسئول  اعضایکارفرما در قبال کارمندان و    کیبه عنوان    ما

  دست   برای  ، الکل، دستورالعمل هادیکن  یکه مالقات م  گرانیمحافظت از خود و د  ی. براابدی  یعفونت ادامه م  وعیخطر ش

 شود. یزوم انجام م قیتا حد امکان با جلسات از طر یکار یدارد. کار کارکنان و گروهها جودو سایدر کل سکماو 

 

 : کننده دیبازد 50با  مراسم کلیسا. 3

مکان   دیتوان  یشما نم م.داشته باشی سایکلدر کننده  دیبازد 50، عالوه بر مشارکت میتوان یم  یونی زدهمیس کشنبهیروز  از

نفر ظرفیت  50ن تا خواهد بود. بنابرای باز  در کلیسا  دیکننده داشته باش دیبازد 50که   یاما تا زمان دیخود را رزرو کن

 به صورت آنالین پخش خواهد شد. م کلیسا تکمیل شود در کلیسا بسته خواهد شد ولی همچنان مراس

 

 :  فکر کنم مراسم کلیساکننده از  دیبازد کیبه عنوان  .4

.  دیبرو  تر تخلومکان  کیتا به سرعت به  دیرا محدود کن کی نزد ی، تماس هادیرا حفظ کن  یاصله دو متراست که ف مهم

در محل حضور دارند که در صورت لزوم کمک و   سایکل یمتر باشد. اعضا کیحداقل  دینشسته با فرادا  نیفاصله ب

از  یروی، با پتمام شد مراسم یشود. وقت یبه صورت نشسته برگزار م ست جمعیدخواندن آواز کنند.  یم ییراهنما

 یم یخال یها به ورود  مکتین نیتر کی. سالن از نزدم یکن یم یریجلوگ ی، از ازدحام و شلوغدستورات رهبر پرستش

 . میخروج متوقف نشو  بدر مقابل و میکه فاصله خود را حفظ کن میکن  یفکر م نیشود و ما به ا

 



 

 

 

 سرویس حمل و نقل( ) سایکل سرویس .5

 شروع در سپتامبر است.  و هدف شدنی نیست در حال حاضر سایکل  سرویس شنهادیپ

 

 عشا ربانی و کافه در کلیسا .6

 . ی گرفته نشده استز در مورد آن تصمیمهنو

 

 اردوها  و نییکمپ  یها تیفعال .7

ا  یم  اکنون داد ،  انجام  آژانس بهداشت   یها  هیکه براساس توصدارد    یگروه  ا یومنکتوان اردوها را به شکل کوچکتر 

 کند.  یم یزیبرنامه ر یعموم

 

 ادامه توسعه  .8

، ما با  رییکند و در صورت بروز تغ یدنبال م یفعل طیرا در شرا یآژانس بهداشت عموم یها هیتوص  ،کارگروه

 شامل  یگروه کار نیگشت. ا مباز خواهی جدید اطالعات

 Henrik Cederfjord  ،Gunilla Peterson  ،Magnus Svensson  ،Sara Mellergård و   Emilia 

Eriksson 

با ما  دیدار یشوند. اگر سوال یم یفراخوان یتی مسئول برای مختلف یاز گروهها یندگانیاست. در صورت لزوم ، نما 

 . دیر یتماس بگ 


