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Để chuẩn bị cho việc trở lại tham dự Thánh Lễ cộng đồng, sau 
đây là những hướng dẫn để bảo đảm sự an toàn lành mạnh cho 
Giáo Hội địa phương.

Rước Lễ. Khi lên rước lễ, xin xếp hàng một, theo quy định khoảng 
cách 6 feet (2 mét), xin theo sự hướng dẫn của ban tiếp tân. Có thể 
lấy khẩu trang ra trước khi rước Mình Thánh Chúa bằng tay. Trong 
thời gian này, chỉ được rước lễ bằng tay. Sau khi rước Mình Thánh 
Chúa, xin bước qua một bên và đeo lại khẩu trang.

Khử Trùng. Tất cả các giáo xứ cần khử trùng tất cả các hàng ghế, 
lối ra vào, nhà vệ sinh và những phòng ốc thường xuyên xử dụng.

Số người tham dự. Vì phải giữ cách ly 6 feet, nên số ghế ngồi sẽ 
bị hạn chế, quý vị có thể sẽ được mời tham dự Thánh Lễ vào một 
giờ khác hoặc dự Thánh Lễ qua trực tuyến. Số người tham dự trong 
một Thánh Lễ không được quá 25% tổng số ghế của nhà thờ hoặc 
tối đa là 100 người, lấy con số nào ít hơn. Muốn biết thêm chi tiết, 
xin xem trang mạng của địa phận:

 https://www.sbdiocese.org/reopeningguidelines/index.html
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Nếu quý vị bị bệnh, xin ở nhà cho an toàn. 
Chúng tôi thành thật khuyến khích quý vị nào dễ bị đau yếu (như những người 
lớn tuổi, những người với tình trạng sức khỏe suy yếu) tiếp tục tham dự Thánh 
Lễ qua trực tuyến. Xin vào trang mạng của địa phận để biết thêm về các 
Thánh Lễ trực tuyến:
www.sbdiocese.org/COVID-19Resources/ParishLiveStreams.html

Giữ khoảng cách 6 feet (2 mét)

Tránh mọi tiếp xúc đụng chạm trong Thánh Lễ

Dùng thuốc khử trùng cá nhân trước khi lên Rước Lễ

Xin đeo khẩu trang mọi lúc, ngoại trừ trong khi rước lễ

Xin theo sự hướng dẫn của ban tiếp tân khi rời nhà thờ


