St. Andrew’s Greek Orthodox Church
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡOI ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα Σικάγου δηµιούργησε µια Οµάδα Ασφάλειας της Ενορίας COVID-19 για να εφαρµόσει ένα σχέδιο
που θα επιτρέψει τον εορτασµό των µυστηρίων µας και θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της ασφάλειας της κοινότητάς µας. Όταν
παρευρεθείτε στην εκκλησία, ακολουθήστε τις οδηγίες που καθορίζονται από το νοµό του Ιλλινόις, και την πόλη του Σικάγου και τη Ιερά
Μητρόπολη του Σικάγο.

1. Να παραµείνετε στο σπίτι εάν είστε άρρωστοι ή αδιέθετοι.

Εάν δεν αισθάνεστε καλά, σας ζητούµε να
µείνετε στό σπίτι έως ανακάµψετε για να επανέλθετε στην κοινότητά µας, και να διατηρήσετε τους
συναδέλφους ενορίτες σας ασφαλείς και υγιείς.

2. Πως να κρατήστε την παρουσία σας.

Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το γραφείο της εκκλησίας έως τις 2 µ.µ. την
Παρασκευή ή επισκεφθείτε το Eventbrite για να κάνετε κράτηση θέσεων για την Κυριακή. Αποφύγετε να παρευρεθείτε κάθε
εβδοµάδα µε σεβασµό στους ενορίτες µας που επιθυµούν να παρευρεθούν και αυτοί στήν Θεία Λειτουργία.
3. Άφιξη νωρίς. Ζητάµε από τους ενορίτες να φτάσουν και να σταθµεύσουν πριν άρχισει η Θεία Λειτουργία στις 9:30 π.µ.
για να αποφευχθεί η συµφόρηση στην εκκλησία.

4. Ελέγξτε τη θερµοκρασία.

Πριν εισέλθετε στην εκκλησία, ένας υπέφτυνος θα χρησιµοποιήσει ένα υπέρυθρο θερµόµετρο
χωρίς επαφή για να µετρήσει τη θερµοκρασία σας. Εάν η θερµοκρασία σας είναι 100 ° F και πάνω, θα σας ζητηθεί να σέβεστε
την ευηµερία των συναδέλφων ενοριτών µας και να επιστρέψετε στο σπίτι σας.
5. Πρακτική κοινωνικής απόστασης. Καθώς µπαίνετε στην εκκλησία, προσέξτε να µείνετε τουλάχιστον 6 πόδια µακριά
από τους ενορίτες. Αποφύγετε τις χειραψίες, τα φιλιά ή τις αγκαλιές µε άλλους. Μπορείτε να προσκυνισέτε τις εικόνες,
υποκλίνοντας ή εκτελώντας το σηµείο Σταυρού.

6. Φέρτε µάσκα προσώπου.

Ενώ στην εκκλησία, όλοι οι ενορίτες καλούνται να φορούν µάσκες ανά πάσα στιγµή. Η
εκκλησία έχει περιορισµένες µάσκες και δεν µπορεί να φιλοξενήσει όλες τις ανάγκες των ενοριτών.

7. Εισαγάγετε µέσω των θυρών. Λάβετε υπόψη ότι οι κύριες πόρτες της εκκλησίας θα είναι κλειδωµένες. Θά εισέλθουµε
από την πόρτα στό πίσω µέρος της εκκλησίας που είναι το παρακλησί µας. Για να αποφευχθεί η συµφόρηση στο Νάρθηκα
ή στην οδό, ένας εθελοντής θα περινµένει έξω από τις πόρτες και θα σας ειδοποιήσει να µπείτε στην εκκλησία.

8. Παρατηρήστε όλα τα σήµατα.

Η σήµανση στο χώρο στάθµευσης και έξω και µέσα στην εκκλησία θα σας ενηµερώσει για
τις ζητούµενες συµπεριφορές. Τηρήστε τις οδηγίες στο σύστηµα σήµανσης.

9. Πριν καθίσετε.

Θα σας δοθεί ένα κερί για να το ανάψετε. Εάν θέλετε να ανάψετε ένα κερί 2 ηµερών ή 7 ηµερών, θα
πρέπει να το κάνετε µε το δικό σας κερί γιά νά το ανάψετε. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επισκεφθείτε έναν επιτροπόν. Οι
προσφορές θα γίνονται αποδεκτές αλλά δεν µπορεί να γίνει αλλαγή. Δεν θα περάσουν δίσκοι στο τέλος της Θείας
Λειτουργίας. Ένας επίτροπος θα σας καθοδηγήσει στο πού θα καθίσετε.

10. Πριν λάβετε κοινωνία.

Η Ιερά Κοινωνία θα παραδοθεί στο τέλος της Θείας Λείτουργας. Αυτοί που θα κοινωνίσουν, πρίν
πλησιάσουν το Άγιου Δησκοπότηρο και θά χρησιµοποιήσουν το απολυµαντικό χεριών και θα αποφύγουν να αγγίξουν το πανί
και να αποφύγουν να σκουπίσουν το στόµα τους. Το Αντίδορον δεν θα διανεµηθεί στη κοινωνία ή µετά στο τέλος.
Οι εθελοντές µας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν. Κάποιος θα σας προσφέρει ένα κερί, θα σας κατευθύνει σε καθορισµένα καθίσµατα, θα
σας καθοδηγήσει να λάβετε κοινωνία και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Καθώς οι δίσκοι δεν θα διανεµηθούν κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας, σκεφτείτε µια δωρεά µεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.standreworthodox.org/stewardship ή στο ηλεκτρονικό µας περίπτερο
στο Νάρθηκα.
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