Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές,
Έφτασε η ώρα και ανοίξε πάλι η εκκλησία μας για τους ενορίτες μας, τις οικογένειές τους και
τους φίλους μας.
Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Μεθοδίου, και τηρώντας όλες τις
κρατικές και τοπικές κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με το άνοιγμα των Εκκλησιών, ο π.
Γεωργιος και το Ενοριακό Συμβούλιο σχεδίασαν επιμελώς την ημέρα που η ενορία μας θα είναι
και πάλι ανοιχτή. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, υπάρχουν ορισμένες οδηγίες-κανόνες
που πρέπει να εφαρμοστούν και να ακολουθηθούν για να εξασφαλιστεί το ασφαλέστερο δυνατό
περιβάλλον για τους πιστούς ώστε να λατρεύουν, να λαμβάνουν μέρος στα Ιερά Μυστήρια και
να επανασυνδέονται με τους υπόλοιπους ενορίτες από μια ασφαλή απόσταση.
Η χωρητικότητα της εκκλησίας περιορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς του Κράτους και
των τοπικών αρχών και οι προσημασμένες θέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με την απόφαση
για κοινωνική απόσταση 6 ποδιών προς όλες τις κατευθύνσεις. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπονται
περισσότερα από 100 άτομα μέσα στο Ναό. Επιπλέον θα προσμετρώνται ο Ιερέας, οι ψάλτες
και τα μέλη του Συμβουλίου.
Κάθε Παρασκευή, πρέπει να καλείτε το γραφείο της εκκλησίας μεταξύ 9:30 π.μ. έως 1:30
μ.μ. για να ενημερώσετε το όνομά σας και τα ονόματα εκείνων που κατοικούν μαζί σας και
σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΑΝ:
• Εάν είστε 65 ετών και άνω και εάν έχετε υποκείμενες παθήσεις υγείας, ή οποιασδήποτε
ηλικίας με γνωστές υποκείμενες καταστάσεις, τότε θα πρέπει να μείνετε στο σπίτι.
• Εάν έχετε αναπνευστικά συμπτώματα, πυρετό ή κακουχία. Είτε αποδίδονται στον COVID19 είτε όχι, πρέπει να μείνετε στο σπίτι.
• Οι ενορίτες που έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από 100,4 F πρέπει να μείνουν στο σπίτι.
• Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε στο νοικοκυριό σας έχετε εκτεθεί σε κάποιον με επιβεβαιωμένο
τεστ COVID, δεν θα πρέπει να παρακολουθήσετε τις ακολουθίες για τουλάχιστον 14 ημέρες.

ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ:
• Ο Ναός θα στελεχωθεί από μέλη του Συμβουλίου που θα σας βοηθήσουν, όσο το δυνατόν
περισσότερο, χωρίς να έρχεστε σε επαφή μαζί τους.
• Για να σας επιτραπεί η είσοδος στο Ναό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ εκτός από τη στιγμή που ενδέχεται να λάβετε Θεία
Κοινωνία.
• Εάν ακολουθείτε ιατρική οδηγία για να μην φοράτε μάσκα, πρέπει να το δηλώσετε με
σαφήνεια στους υπεύθυνους στην είσοδο.
• Εάν παρακολουθείτε τις ακολουθίες με παιδί / παιδιά ηλικίας δύο έως πέντε ετών, η
προστατευτική μάσκα είναι στη διακριτική ευχέρεια του γονέα. Τα παιδιά κάτω των 2 ετών δεν
πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα.
• Υπακούετε στις οδηγίες που θα σας δίνουν τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία θα σας
υποδείξουν να καθαρίσετε τα χέρια με αντισηπτικό και θα σας καθοδηγήσουν προς το
ΠΑΓΚΑΡΙ για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη απόσταση μεταξύ των ενοριτών. Τα μέλη της
ίδιας οικογένειας μπορούν να πλησιάσουν το παγκάρι μαζί.
• Στο Νάρθηκα και στην Εκκλησία, μπορείτε να προσκυνάτε τις εικόνες με υπόκλιση, αλλά
δεν επιτρέπεται να τις φιλάτε.
• Εάν επιθυμείτε να ανάψετε κεριά, ζητήστε από το Συμβούλιο και θα σας δοθούν για να τα
ανάψετε εσείς οι ίδιοι. Εάν όμως επιθυμείτε να αγοράσετε κόκκινα λατρευτικά κεριά, αυτά θα
τοποθετηθούν στο τέμπλο ΜΟΝΟ από ένα μέλος του Συμβουλίου.
• Κρατάτε το ακριβές αντίτιμο για τα κεριά. Δεν θα δίδονται ρέστα!
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ:
•

•
•

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλείσθε να υπακούετε στους υπεύθυνους που θα σας υποδεικνύουν
που θα κάθεστε, ώστε να υπάρχει απόσταση ασφαλείας 6 ποδών ανάμεσα σας. Μόνο τα
μέλη της ίδιας οικογένειας που κατοικούν μαζί μπορούν να καθίσουν δίπλα δίπλα.
Δεν επιτρέπεται να καθίσετε όπου θέλετε εσείς!
Θα υπάρχουν δείκτες σε όλο το χώρο που θα σηματοδοτούν την ροή της κυκλοφορίας μονοδρόμηση- καθώς και τις αποστάσεις. Ακολουθείτε τα βέλη!
ΛΗΨΗ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

• Ο ιερέας θα χορηγεί τη Θεία Κοινωνία με τον παραδοσιακό τρόπο.
• Μην προχωρείτε μόνοι σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των μελών του Συμβουλίου.
• Η γραμμή προσελεύσεως για την Θεία Κοινωνία θα διαμορφωθεί στους πλαϊνούς
διαδρόμους με κατάλληλα μέτρα κοινωνικής απόστασης.
• Οι πιστοί ενθαρρύνονται να γέρνουν το κεφάλι τους πίσω και να ανοίγουν το στόμα τους
ευρέως έτσι ώστε ο Ιερέας να μπορεί να στάξει την Ιερή Κοινωνία μέσα χωρίς το άτομο να
κλείσει το στόμα του πάνω στο κουτάλι.
• Οι πιστοί δεν πρέπει να σκουπίζουν τα χείλη / το στόμα τους στο πανί.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ:
• Στο τέλος της Λειτουργίας θα προσέρχεστε σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου για
να πάρετε αντίδωρο σειρά προς σειρά, σε απόσταση.
Οι προαναφερθέντες κανόνες για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στην Εκκλησία
μας ελήφθησαν από κρατικές οδηγίες και την καθοδήγηση της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστώνης.
Είθε ο Θεός να συνεχίσει να ευλογεί και να προστατεύει εσάς και τις οικογένειές
σας!
π. Γεώργιος Τσουκαλας, ΙΕΡΕΑΣ
Αθανάσιος Αργυρός, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

