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Tổng quát 
Điều rất quan trọng là các nơi thờ phụng phải hiểu tiềm năng lây lan trong các buổi hành lễ của họ và thực hiện các biện pháp 

để giảm thiểu rủi ro lây lan và tác động của COVID-19 đối với những người có nguy cơ mắc bệnh cao. Nơi thờ phụng cũng 

nên chấp hành tài liệu Hướng dẫn về nơi làm việc dành cho Chủ doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo thờ phụng nên tiếp tục giữ 

cách hành lễ từ xa và dùng các thể thức sáng tạo khác như dự lễ ngồi trong xe (drive-in services). Tất cả các nơi thờ phụng 

nên theo hướng dẫn y tế công cộng dưới đây và xét lại các chương trình hành lễ và thờ phụng của họ để giữ an toàn cho mọi 

người, đặc biệt là những người dễ bị nhiễm bệnh. 

 

Giảm thiểu Rủi ro về COVID-19 

Hỗ trợ sự An toàn 
của các người dự 
lễ 

 Nhân viên, khách và các cuộc thờ phụng nên sử dụng cách tự kiểm tra trước khi tham dự. 

 Cung cấp nhiều khóa lễ và dịp hành lễ để giảm số người tham dự xuống còn 50 người hoặc một 
phần ba số người tham gia các khóa lệ bình thường, tùy theo hình thức nào nhỏ hơn và bất cứ 
hình thức nào đảm bảo giữ khoảng cách vật lý. 

 Nhân viên, khách và các người dự lễ cần được cung cấp thông tin về các yêu cầu cho việc cử hành lễ 
và tầm quan trọng cần ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 

 Xem xét việc để các bảng chỉ dẫn cách thức giữ khoảng cách vật lý COVID-19. 

 Khoảng cách vật lý phải luôn luôn được duy trì giữa những người không cùng một hộ gia đình.  

 Nhân viên, khách và các người dự lễ có thể đeo khẩu trang không có công dụng y tế, tuy nhiên, không 
bắt buộc phải luôn luôn giữ khoảng cách vật lý. 

 Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên luôn luôn ở bên cạnh cha mẹ hoặc người giám hộ. Không được phép tiến 
hành các chương trình mẫu giáo / nhà giữ trẻ em. 

 Các cá nhân không cùng hộ gia đình nên được nhắc nhở giữ khoảng cách vật lý khi trở lại xe hoặc về 
nhà. 

 Cân nhắc việc tập hợp theo từng nhóm các gia đình, trong đó hai nhóm gia đình ngồi với nhau và giữ 
khoảng cách vừa đủ giữa họ và các nhóm gia đình khác. 

Nhân viên phụ giúp 
và các nhà Lãnh 
đạo Tôn giáo 

 Các nhà lãnh đạo tôn giáo cần hỗ trợ các hoạt động, thể thức và giáo dục phòng ngừa COVID-19. 

 Nhân viên và tình nguyện viên cần được cung cấp thông tin và huấn luyện về cách giữ khoảng cách vật 
lý, quy trình và cách giữ vệ sinh thích hợp. 

 Nhân viên nên dùng PPE (dụng cụ bảo vệ cá nhân) thích hợp nếu họ không thể giữ khoảng cách 2 mét 
với các người dự lễ. 

Cơ sở  Kiểm soát và giữ thể thức vào các cơ sở theo thứ tự lần lượt từng người có xếp đặt. 

 Các người xếp hàng đợi vào lễ cần được nhắc nhở về sự quan trọng cần giữ khoảng cách vật lý. Cần 
đánh dấu chỗ đứng rõ ràng để tránh bế tắc. 

 Các tổ chức nên giữ một cửa vào duy nhất và một cửa ra riêng biệt. 

 Chất khử trùng tay có chứa ít nhất 60% nồng độ cồn phải có sẵn ở lối vào và lối ra của cơ sở và có sẵn 
trong các chỗ của địa điểm làm lễ. 

 Các người dự lễ cần được nhắc nhở để làm sạch tay khi vào và ra. 

 Lập ra và thực hiện các thể thức để gia tăng những lần làm sạch và khử trùng tại các khu vực có nhiều 
người qua lại, khu vực chung, nhà vệ sinh công cộng. 

 Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt có nhiều người đụng chạm vào như: tay nắm cửa, 
công tắc đèn, tay cầm nhà vệ sinh, vòi nước và vòi các bình chứa nước, nút thang máy, lan can. 

 Các cơ sở nên được làm sạch và vệ sinh ít nhất một lần giữa các các khóa lễ. 

 Chỗ ngồi phải được sắp xếp hoặc đánh dấu (trong trường hợp dùng ghế dài) để giữ khoảng cách xã 
hội. 

 Các chương trình cho thuê cơ sở phải đình chỉ nếu các cơ sở đó không có điều kiện tuân thủ các điều 
ngăn ngừa. 
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Các Hoạt động Văn 
hóa và Tôn giáos  

 Các buổi lễ không được cung cấp thực phẩm nấu chín, thực phẩm không đóng gói hoặc đồ uống. 

 Các buổi lễ không được có các thức ăn hoặc đồ uống chung. 

 Các buổi lễ không được bao gồm bất kỳ liên hệ nào giữa các hội viên như bắt tay hoặc dùng lễ vật 
chung (như: chén thánh hiệp thông). 

 Các hoạt động giao tế (như bữa ăn chung) ngoài lúc cử hành lễ không được phép. 

Hát  Đồng thanh hát thánh ca là một hoạt động có rủi ro cao và không được phép. Những người bị nhiễm 
bệnh có thể truyền vi-rút qua nước bọt hoặc giọt nước trong hơi thở khi hát. Nên xét tới việc thay thế 
bằng âm nhạc độc tấu hoặc piano / guitar làm nhạc dâng lễ. 

 Mặc dù không có bằng chứng chính xác về khoảng cách an toàn để ngăn chặn việc truyền bệnh từ 
người hát, nhưng nếu có một hoặc hai người hát trong một buổi lễ phát hình trực tiếp hoặc có thu 
hình trước, thì các yếu tố giảm rủi ro lây bệnh là để các người hát đừng quay mặt vào nhau, hoặc có 
những tấm chắn (như Plexiglass) để ngăn cách những người hát với nhau và với người khác, và 
phải đảm bảo không có sự hiện diện của các người có bệnh mạn tính hoặc những người trên 65 tuổi. 

 Xin lưu ý: nếu các nguời hát là thành viên của cùng một gia đình thì việc giảm thiểu rủi ro giữa họ sẽ 
không cần thiết. 

Dự lễ ngồi trong xe 
hơi (Drive in 
Services) 

 Dự lễ ngồi trong xe hơi (drive-in service) có thể được tổ chức tại các bãi đỗ xe hoặc khu vực tụ tập 
được chỉ định và phải đáp ứng các điều kiện sau: 

o Người tổ chức buổi lễ phải có sẵn biện pháp để ngăn mọi người rời khỏi xe của họ tại nơi làm lễ. 

o Xe nên cách nhau tối thiểu hai mét. 

o Trong trường hợp nhà vệ sinh được cung cấp, phải thường xuyên làm vệ sinh và khử trùng. 

o Những người rời khỏi xe của họ để dùng nhà vệ sinh phải luôn luôn giữ khoảng cách tối thiểu hai 
mét với người khác. 

Hỗ trợ Y tế Công 
cộng  

 Để giúp theo dõi và liên lạc các ca [y tế cá nhân], hãy giữ một danh sách các người đã có mặt cho 
các buổi lễ. 

 Giữ danh sách liên lạc cập nhật cho tất cả nhân viên và tình nguyện viên, bao gồm tên, địa chỉ và số 
điện thoại. 
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