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 در دوران  

ی
ایط خدمات مذهتی و مراسم فرهنگ  COVID_19تغییر شر

 ( FAQ’sپرسشهای متداول )

 2020ژوئیه  21به روز رسانی در 

برای ادامه خدمات مذهبی و مراسم فرهنگی با تغییر ظرفیت منتشر کرده است. این   هاراهنمایی برای عبادتگاهآالمدا کانتی 

   ( مطرح شده در گفتگوها درباره بازگشایی را ارائه میدهد.FAQ’sاول )سند پاسخهایی درباره پرسشهای متد

: به دلیل افزایش تعداد موارد ابتالی جدید و بستری، آالمدا کانتی در فهرست پایش و  2020ژوئیه  15*تاریخ اجرا 

. لطفاً  عبادت در فضای بسته مجاز نیست ایالتی قرار گرفت. تا اطالع ثانوی،  COVID_19 (Monitoring Listنظارت )

 هنگام در نظر گرفتن برنامههایی برای شروع خدمات/مراسم مشمول این قانون، این نکته را مد نظر داشته باشید. 
 

کت در خدمات و  .1 مراسم را ذکر کرده چرا راهنمای عبادتگاهها تعداد »توصیه شدهای« از افراد مجاز برای شر

 * است؟

)افسر بهداشت(   Health Officerبا افزایش تعداد افراد در یک گروه افزایش مییابد.  COVID-19خطرانتقال 

نفر یا کمتر داده شود.  در حالیکه عبادتگاهها  25توصیه کرده است که در خدمات/مراسم، تنها اجازه حضور 

% ظرفیت آن مکان را بدهند، اما بهتر است گروه را تا  25یا   100میتوانند اجازه حضور تعداد افرادی کمتر از 

 حد ممکن کوچک نگه دارید. 
 

را برای تأیید   COVID-19 (Site-Specific Protection Planطرح حفاظت ویژه محل ) آیا عبادتگاهها باید  .2

 به ایالت ارسال کنند؟   

عبادتگاهها و دیگر سازمانهایی که طبق دستور منترسر شده افرس بهداشت مجاز به بازگشایی هستند، برای اجرای 

 جنبههایی از طرحهای  طرحهای حفاظت ویژه محل خود به تأیید ایالت نیازی ندارند. اگر 
عبادتگاهها مایلند کانتی

( با کمال میل خدمات فتی را ارائه COVID Recovery Teamبازگشایی آنها را بازبیتی کند، تیم بهبودی کووید )

 میتوان با آنها تماس گرفت.  COVIDrecovery@acgov.orgمیدهد و از طریق ایمیل 

 

آیا برگزاری مراسم مذهتی در فضای آزاد از برگزاری این مراسم در فضای بسته ضمن رعایت فاصله اجتمایع و  .3

 استفاده از ماسک و پوشش صورت، اینقدر متفاوت است؟ 

بسته بهتر   گردهمآیی حضوری در هر صورتی خطرناک است.   با این حال، گردهمایی در فضای آزاد از فضای

است زیرا امکان گردش هوای آزاد ممکن است و خطر احتمالی انتقال ذرات معلق در هوا بین افراد و خانوادهها  

 را کاهش میدهد.  
 

، ساختمان نوزادان/نوپایان، ساختمان کودکان،   .4
ً
کلیسای ما ساختمانهای مختلفی برای اهداف متفاوتی )مثال

اتی ما 25قانون ساختمان جوانان( دارد. آیا مجازیم  ، تاالر سخیی
ً
 600٪ را در همه ساختمانها اعمال کنیم؟ مثال

باتی کند. ساختمان جوانان ما  100صندیل دارد، بنابراین میتواند  ی نفر ظرفیت دارد، بنابراین  200نفر را میر

باتی کند.  50میتواند  ی  * نفر را میر
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 100% یا 25اری به شما اجازه میدهد قانون »( ج20-14a) (Shelter in Place Orderبله، فرمان قرنطینه )

 در ساختمانهای مختلف اعمال کنید. 
ی

/مراسم فرهنگ  نفر، هر کدام کمتی بود« را برای برگزاری مراسم مذهتی

 

اییط وجود دارد که   .5 ی شود. آیا امکان یا شر ، توصیه شده است از آواز خواندن پرهیر در راهنمای کانتی و ایالتی

 عبادتگاهها بتوانند آواز خواندن را در خدمات مذهتی خود بگنجانند؟ 

آواز خواندن احتمال انتقال بیماری را افزایش میدهد زیرا قطرات آلوده بیشتی در هوا و فضای اطراف خواننده  

عنوان پخش میشود. این کار کاهش خطرات از طریق رعایت فاصله اجتمایع شش فویی را ناکارآمد میکند. به 

جایگزین، به عبادتگاهها توصیه میشود که از ویدئوهای ضبط شده قبیل یا فایلهای صویی برای لذت بردن از  

ند.   آوازهای ستایش/عبادت و سایر رسودها بهره بتی

 

ل و 3-2اگر ما عبادت را با گروه کوچگ از خوانندهها ) .6 دار با رعایت دستورالعمل مرکز کنیی ( و یک فیلمیی

ی بی  ( از پیش ضبط کنیم، آیا با این محدودیت امکان آواز خواتی وجود دارد؟ CDCماری )پیشگیر

یگ جداگانهای یا با حداقل  ی فوت فاصله باشند تا   15صدا باید در حایل ضبط شود که خوانندگان در فضاهای فت 

ی  ی خوانندهها از طریق هوا به هیچ عنوان وجود نداشته باشد. همچنی  توصیه میشود قبل   امکان انتشار قطرات بی 

، منتظر بمانند.   ، زمایی حدود یک ساعت یا بیشتی  از اجازه دادن به افراد برای ورود دوباره به منطقه آوازخوایی

 

  ، و موارد مجاز و غیر مجاز در آالمدا کانتی ارائه دهید؟اجتماعیآیا میتوانید تعریفی از حلقه )حباب(  .7

هفته ثابت باشد. شما باید فقط عضو یک   4-3نفر است که به مدت   12گروهی متشکل از حداکثر  اجتماعیحلقه 

حلقه اجتماعی باشید. اعضای حلقه باید در فضای آزاد با هم مالقات کنند، همه پوشش صورت داشته باشند، و  

قه اجتماعی، لطفاً به  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حل فوتی را رعایت کنند. 6فاصله اجتماعی حداقل 

-https://covidمراجعه کنید:  9-8بخش پرسشهای متداول فرمان قرنطینه آالمدا کانتی، صفحات 

19.acgov.org/covid19-assets/docs/6-19-

20%20Alameda%20County%20SIP%20Order%20FAQ%206-23-203%203%20PM.pdf  

 

 کالس .8
ً
ه( آیا راهنماتی برای گردهمآتی گروههای کودکان )مثال ، غیر ، گروههای تحصیالت دیتی های آموزشر

 هنگام بازگشاتی عبادتگاهها وجود دارد؟ 

ده باشند و فعالیتها و خدمات جداگانه برای کودکان در این زمان مجاز  کودکان باید تحت مراقبت اعضای خانوا

 نیست، مگر اینکه کودکان و بزرگساالن شرکت کننده در این خدمات عضوی از حلقه اجتماعی یکسانی باشند.    
 

نفر   25از آنجا که وجود هیچ تابوتی در کلیسا مجاز نیست، آیا مراسم یادبود همچنان مراسم ترحیم با حداکیر  .9

ی مراسم مذهتی با امکان حضور افراد تا   * نفر محسوب میشود؟ 100است یا اینکه آن نیر

نفر برگزار کنند. گر چه فرمانهای  25عبادتگاهها باید همچنان مراسم یادبود را به عنوان مراسم ترحیم با ظرفیت 

نفر را میدهند، اما افرس  100اجازه حضور ایالتی و محیل برای ارائه خدمات مذهتی استاندارد و مراسم مذهتی 

 خواستار آن است که 
ً
ین گروه ممکن( در این  25بهداشت آالمدا کانتی اکیدا نفر یا کمتی )به عباریی دیگر کوچکتی

 مکانها برای برگزاری راحت گردهماییهای برای همه انواع خدمات، حضور یابند. 
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