THÁNH LỄ
CHO TỐI ĐA 50 NGƯỜI

 Hướng dẫn phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các cử hành phụng vụ
trong giáo hội công giáo từ ngày 7 tháng 5 năm 2020 trở đi.
 Cho phép tối đa 50 tín hữu tham dự trong mỗi Thánh lễ và mỗi cử hành
phụng vụ - ngoại trừ những người thi hành các công việc phục vụ trong nhà thờ.  

BẠN PHẢI LÀM Gì?

• Bạn phải đăng ký tham dự và được xác
nhận được tham dự. (Lưu ý: bạn dễ dàng
nhận được chỗ hơn trong các Thánh lễ ngày
thường)
• Bạn không được đến tham dự các buổi
phụng vụ nếu bạn bị lây nhiễm hoặc bị
bệnh (cho dù bạn chỉ có những triệu chứng
nhẹ)
• Trong nhà thờ và ngoài hành lang nhà thờ,
bạn phải giữ khoảng cách tối thiểu là một
mét với tất cả những người khác không
cùng ở chung nhà với bạn.
• Bạn phải dùng nước diệt khuẩn (antibac)
khi bạn vào nhà thờ và trước khi bạn rước
lễ.
• Bạn phải theo sự hướng dẫn của người
hướng dẫn trong nhà thờ.
• Bạn không được bắt tay người khác.
• Bạn ho hoặc nhảy mũi vào góc khủy tay của
bạn hoặc vào khăn giấy và bỏ vào thùng rác
sau đó.
• Bạn không buộc phải rước lễ nếu bạn
không cảm thấy an tâm và sợ bị lây.

ĐIỀU GÌ XẢY RA GIỮA CÁC GIỜ CỬ HÀNH
PHỤNG VỤ?
• Làm vệ sinh thường xuyên và kỷ
lưỡng bằng nước và chất tẩy rửa.

• Làm vệ sinh đăc biêt hơn ở những
nơi, những điểm thường được đụng
chạm vào trong nhà thờ.
• Làm vệ sinh đăc biệt hơn nơi các nhà
vệ sinh, cầu tiêu.
• Các sách hát sẽ được dọn đi.

VỊ LINH MỤC PHẢI LÀM GÌ?

• Linh mục phải làm vệ sinh tay cẩn
thận trước, trong và sau khi cử hành
phụng vụ.
• Linh mục phải thực hiện việc tẩy
trùng tay thêm trước và trong khi
cho rước lễ.
• Linh mục có bổn phận bảo đảm cho
việc làm vệ sinh trong nhà thờ giữa
các giờ phụng vụ đươc thực hiện
một cách cẩn thận và có hệ thống.
• Linh mục không cử hành phụng vụ
nếu đã bị lây hoặc bị bệnh (cho dù
là chỉ những triệu chứng nhẹ)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN TRONG NHÀ THỜ LÀM GÌ?

• Kiểm tra chỉ những người có đăng ký
mới được vào tham dự phụng vụ
• Có bổn phận đảm bảo rằng tối đa
50 người tham dự cùng một lúc.
Ngoại trừ những người thi hành các
công việc phục vụ trong nhà thờ.
• Bảo đảm rằng mọi người đều sát
trùng tay bằng cồn antibac
• Bảo đảm rằng quy định về khoảng
cách tối thiểu một mét được giữ
đúng trong suốt buổi phụng vụ.
Din innsats gjør en forskjell.
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