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Các thánh lễ ngày chủ nhật,hội họp,các khoá học của giáo xứ được thực hiện với điều kiện tất cả giáo dân trong giáo
phận phải tuân theo các điều kiện do chính phủ ban hành kiểu [ Lối sống mới ]

theo 3 cách chống truyền nhiễm ; ①

Dữ khoảng cách cự ly với người khác、②Đeo khẩu trang、③Rửa tay、và nên giữ [3 mật độ] (sự tập trung với mật
độ cao, mật thiết, kín gió). Nếu các giáo xứ không tuân theo các điều kiện trên thì các thánh lễ và hội họp sẽ không được
phép tiến hành.

1.Tổng quát về các đối sách với Corona virus
①

Nhà thờ・các phòng hội họp, các chỗ mở cửa・ghế ngồi・bàn ghế phải được khử trùng trước và sau khi sử dụng.

②

Trước cửa ra vào của nhà thờ và các nhà hội họp phải có bình đựng cồn để khử trùng.

③

[Nước thánh] đặt ở cửa vào nhà thờ sẽ không được sử dụng.

④

Các cửa nhà thờ・các phòng hội họp nên tránh không bị kín gió phải mở các cửa sổ để thông gió .

⑤

Những người tham dự ; 1, Đeo khẩu trang. 2, Giữ khoảng cách từ 2 m kể cả ghế ngồi. 3, Để tránh lây nhiễm nước
bọt từ người khác, tránh không nói to, hát và đối thoại lớn.

⑥

Những người lớn tuổi sức khoẻ yếu, người đang bị bệnh cảm (bệnh tiểu đường, bệnh tim, các bệnh mãn tính về các
đường hô hấp, miễn dịch, bệnh gan ) cũng nên tránh tham dự.

⑦

Hội họp (các lớp học và khoá học trong giáo xứ) không nên kéo dài quá 1 tiếng.

⑧

Không ăn uống, đặt tiệc hoặc tổ chức các party trong giáo xứ.

2. Về việc dâng của Lễ và trao Mình Thánh Chúa
①

Trong thánh lễ sẽ không dâng lễ vật; bánh và rượu

②

Bánh và rượu phải được chuẩn bị để gần bàn thánh

③

Phần bánh lễ của giáo dân tham dự phải được chuẩn bị sẵn

④

Phần [Chúc bình an] trong thánh lễ, sẽ không có bắt tay và chỉ chào nhau mà thôi.

⑤

Linh mục, các thừa tác trao Mình Thánh Chúa và các giáo dân cần phải khử trùng tay bằng cồn.

⑥

Trước khi cho rước lễ, linh mục chỉ nâng Mình Thánh Chúa và nói; [ Mình Thánh Chúa Kitô] các giáo dân thưa
[Amen] một lần là đủ. Như vậy khi cho rước lễ, linh mục và các giáo dân sẽ giữ im lặng.

⑦

Sẽ không cho rước Mình và Máu trong thánh lễ.

⑧

Các giáo dân sẽ rước lễ bằng tay

⑨

Để tránh tình trạng lây nhiễm qua nước miếng và cho thánh lễ khỏi bị kéo dài; chỉ hát phần đáp ca và alleluya mà
thôi.

3. Việc trao mình Thánh Chúa cho bệnh nhân
Việc trao mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, xin các linh mục trong giáo hạt tuân thủ các điều kiện đã được ghi ở trên.

