Ласкаво просимо на відкриття нашого Собору
До Вашої Уваги - Наша парафія дотримується всі правила подані провінційним урядом,
вимогам охорони здоров’я і також проводу нашої Церкви в особі Митрополита Юрія.
Конечно дотримувалися всіх згаданих правил і тих викладені нашою парафією. Ваша
участь в Літургіях буде Ваше особисти рішення і ризика. Нездатнісь учасників
дотримуватися правил які вам подані приведуть до дальшого закриття Церкви без участи
в Службах. Пропанований план, який ми Вам нижче подаємо був одобрений Єпископом
Андрієм.
************************************
1.Якщо у вас є особисті проблеми зі здоров'ям або належити до вразливої групи, або з
ослабленим імунітетом, або опікується літнім членом сім'ї, або якщо ваш лікар
рекомендує щоб уникнути громадське окруження у зв'язку з Пандемії Covid 19, ПРОСИМО
НЕ ПРИХОДИТИ ДО ЦЕРКВИ.
2.Якщо у вас є будь які із слідуючих симптомів: гарячка, біль у горлі, кашель, утруднене
дихання, вертання, втрата смаку або запаху, біль голови, розвільнення, біль в животі,
маєти Covid19 або були в присутоності особи яка хворує від Covid 19, якщо ви
подорожували за межами Канади останнім часом або якщо ви не здорові, в жодному
випадку, НЕ ДОЗВОЛЕНО ВАМ ПРИХОДИТИ ДО ЦЕРКВИ.
3. Соціальна відстань конечна на кожному кроці коли ви в Церкві. Як тільки увійдети в
Церкву потрібно десінфікувати руки. Десінфекція для Вашого вжитку буде забезпечена.
4. Потрібно входити до Церкви тільки передніми дверима, за винятком тих, хто
використовують ліфт.
5. Ліфт буде доступний. Потрібно вживати дезінфекцію, яка буде на столику поки входити
в ліфт і знову, коли ви досягнете головного поверху.
6. Конечно всім носити маску. Просимо приносити з собою, коли приходите до церкви.
Якщо вам потрібна маска, то можна буде одержати при реєстрації.
7. Свічки можна придбати при вході до церкви. Просимо не торкатися будь-яких свічок,
окрім тих які ви купуєте. Потрібно дотримуватися соціальну відстань коли будете
вставляти свічки.
8. Призначена особа поведе вас на вільне місце в Церкві. Ці місця будуть забезпечені для
Вашого вжитку. Просимо не торкатися або не переміщате ознаки відносно цих місць.
Бічні лавки призначені для родин і тих з дітьми. Соціальна відстань також відноситься до
цих місць. Діти мусять сидіти на свойму місці і не ходити по церкві або порушувати
соціальну відстань. Ви будете входити по сердині Церкви а виходити із боків.

9. Отець Василь не буде представляти Євангелію або хрест вірним на вшанування. Також
не можна буде тримати свічки під час читання Євангелії або під час Великого Входу.
10. Буде загальна Св. Сповідь перед початком Літургії. Причина та, що отець Василь є
імуноскомпрометований, і не може мати близький контакт з вірними. Св. Причастя буде
подана окремими ложечками для кожної особи (звичайна ложка не буде використана).
Під час цього процесу необхідно дотримуватися соціальну відстань.
11. По можливості, просимо використовувати вмивальку в дома поки приходити до
церкви. Якщо потрібно користати вмивальку коли будете в церкві то можна тільки
користати вмивальку для осіб з обмежами фізичними можливостями (Handicapped).
Просимо дотримуватися правил що до миття рук і дезінфекції, поки покидаєте вмивальку.
12. Замість таци на збірку підчас Служби, зможете подати Вашу пожертву в кошик, який
буде на столику при виходу із Церкви, або зложити пожертву в ящик де кидається
пожертву на свічки. Якщо маєте питання про фінанси просимо звертатися до Володимира
Російцького – телефон 905-681-1653, електронна пошта wrosizky@sympatico.ca. Як завжди
ми вдячні за Вашу фінансову підтримку.
13.Просфору можна буде також підняти на столику при виході із Церкви.
14. Просимо дисенфектувати руки поки виходити із церкви.
15. Після закінчення Літургії просимо негайно вийти з Церкви і відразу піти до вашого авта,
цілий час дотримуватися соціальну відстань. Не буде можливостей для загального
спілкування після Літургії.
16. Конечно дотримуватися вказівок, які Вам представлені. Якщо не будете їх
дотримуватися то вам буде запропоновано залишити і не дозволено відвідати Церкву
протягом періоду короновірису.
17. Всі бажаючі брати участь в Службах мусять зареєструватати свій намір. Просимо
реєструватися з Орисею Сушко, головою Парафіяльної Ради на телефон 289-887-0626 або
електронною поштою - stvladshamilton@yahoo.ca. Потрібно це зробити до 12-ої год. дня в
суботу перед неділею коли ви плануєте прибути до Церкви. Ви отримаєте підтвердження
вашого повідомлення.
18. Якщо ви або хто-небудь у вашій родині будете мати симптоми коронвірусу протягом
двох тижнів після вашого прибуття до церкви, потрібно відразу повідомити Орисю Сушко,
голову Парафіальної Ради.

МИ З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЄМО ВАШОЇ УЧАСТІ В ЛІТУРГІЯХ!

