В СПАРВІ ВІДКРИТТЯ СОБОРУ СВ. ВОЛОДИМИРА В ГАМІЛЬТОНІ
ПРОСИМО УВАЖНО ПРОЧИТАТИ, ЯКЩО ВИ ПЛАНУЄТЕ ПРИБУТИ ДО ЦЕРКВИ В ЦЮ НЕДІЛЮ, 13-го
ВЕРЕСНЯ І НАСТУПНІ НЕДІЛІ.
ПРИГАДКА – КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ – Просимо уважно предглянути попередні правила, які ви отримали,
разом із додатковою нижчеподаною інформацією.
ПРИСУТНІСТЬ В ЦЕРКВІ
Всі, які бажають прибути до Церкви конечно мусять бути реєстровані. Після Вашої реєстрації потрібно
буде відповісти телефоном або електронною поштою на ряд питань відносоно Вашого здоров’я. Якщо
Ваші відповіді будуть відповідні до вимог подані нам Урядом то Ви одержети дозвіл прибути до Церкви і
ця інформація буде подано тим, які будуть вітати учасників при дверях. ВСІ, БЕЗ ВИЇМКУ, мусять будти
реєстровані із головою Парафіальної Ради, Орисею Сушко – телефон 289-887-0626 або
stvladshamilton@yahoo.ca. Ми є зобовязані урядом тримати точну інформацію про учасників на Службах.
Згідно із протоколом Уряду нам тільки можливо помістити 60 осіб (включно із дітьми) на наших
Службах.
ЗДОРОВ’Я
Якщо у Вас є проблеми із здоровям про які згадано в 2-му пункті попередної інформації, Вам
заборонено приходити до Церкви. Якщо все в порядку із вами то все одно змусити підтвердити
позитивний стан Вашого здоров'я коли увійдети до Церкви. Ваша температура буде знайта при вході до
Церкви. Якщо у Вас являться проблеми із здоров'ям після одобрення Вашої реєстрації просимо не
приходити до Церкви.
ЗАХИСТ
Конечно потрібно носити маску коли входити до Церкви і на протязі Вашого буття в Церкві. Діти, 3 роки і
більше, також мусять носити маску.
ПРИБУТТЯ
Просимо прибути до Церкви не пізніше як 25 хвилин перед 10-ою годиною (початок Служби Божої) бо
чин Сповіді призначено на 9:45.
СПИСКИ НА МОЛИТВИ
Просимо подати ім’я осіб, яких Ви бажаєте щоб отець Макаренко згадував підчас Служби не пізніше, як
до суботи вечір. Телефон до отця - 905-385-2712 або wlmakarenko@rogers.com
МОЛИТОВНИКИ
Просимо приносити свої власні молитовники, бо ми забрали ті що були в лавках з огляду на високий
ризик передачі.
ФІЗИЧНА ВІДСТАНЬ
Пригадуємо, що фізнична відстань є обов'язковою як в Церкві так і в усіх сферах Церкви. Волонтер
проведе Вас на відповідне місце в Церкві де конечно потрібно лишатися на протязі цілої Служби. Діти
обовязково мусять сидіти із батьками і не ходити по Церкві. Заля недоступна, окрім вмивальки як

пояснено в точці 12 попереднього повідомлення. Кухня також закрита. Якщо Вам потрібно мати воду
то просимо принести із собою.
ВХІД ДО ЦЕРКВИ
Тільки одні сходи будуть доступні для входу до Церкви. Просимо звертати увагу на написи і дотримати
фізничну відстань коли чекаєте на вхід до Церкви. Рівнож пригадуємо, що бічні двері є тільки для тих,
які будуть користати ліфт до Церкви. Просимо звертати увагу на інструкції.
СПІВ В ЦЕРКВІ
Просимо вірних в Церкві стриматися від співу через високий пов'язаний ризик поширення мікробів.
Оксана Сушко, наш диригент/дяк відповідальна за цю сферу, буде на зв'язку з співаками безпосередньо.
........................................................
Висловлюємо сердечну подяку за Вашу постійну спірвпрацю. Всі правила, які ми висловлюємо
безперечно є для забезпечення всіх присутніх. Дякуємо за Ваше розуміння і співпрацю і бажаємо всім
кріпкого здоров’я і подальшої Віри.
Орися Сушко
Голова Парфіальної Ради

