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Septembrie 2020
NOI REGULI PENTRU DESCHIDEREA BISERICII DIN CAUZA LUI COVID-19 VIRUS
• Trebuie să curățăm/igienizăm după fiecare serviciu
o Avem nevoie de voluntari pentru curățenie și igienizare
• Toată lumea trebuie să poarte mască pe față care acoperă si nasul oriunde în interiorul clădirii (Vezi PDF-ul NCDHHS cu cerința curentă
pentru mai multe informații - https://files.nc.gov/covid/documents/guidance/NCDHHS-Interim-Guidance-on-Face-Coverings.pdf)
• Dacă aveți simptome precum următoarele, vă rugăm să rămâneți acasă:
o Febra sau frisoane
o Tuse
o Dificultăți de respirație
o Dureri musculare sau corporale
o Dureri de cap
o Noua pierdere a gustului sau a mirosului
o Durere în gât
o Congestie sau curgerea nasului
Scan QR Code să vedeți
o Greață sau vomit
acest document ca PDF
• Nu se dă mâna (handshakes)
• Intrare și Ieșire însemnată
o Intrați numai prin intrarea însemnată – vor fi semne pe uși
o Va exista o verificare obligatorie a temperaturii - dacă temperatura depășește 99 de grade Fahrenheit, vi se va refuza intrarea
o După serviciu, ieșiți prin ușa însemnată de ieșire - fără adunări în interiorul clădirii
• Distanțarea socială trebuie respectată (6 feet distanță)
o Pe hol
o În camerele laterale
o În sanctuar
• Amenajări de locuri în Sanctuar
o Se sare peste o bancă, se va folosi doar orice altă bancă
o Familiile din aceeași familie pot sta împreună
o Trebuie să păstreze șase feet între ele, dacă nu sunt din aceeași familie
o Trebuie să se poarte o mască pe față
• Cântările se vor face doar pe scenă
o Nu vor mai exista grupuri de cântări, dar solos sunt încurajate
o Cântăreții de cântări în comun vor trebui să fie distanți de 6 metri pe scenă
• Predicarea se va face pe scenă
• Stația de muzică va fi limitată la o singură persoană
• Băile vor fi limitate la o persoană pe rând (excepții pentru părinții cu copii mici)
• Vizitatori
o Vizitatorii trebuie să respecte aceleași reguli
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