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Hướng dẫn cho các cuộc tụ họp giáo xứ ngoài thánh lễ 

 

Như chúng tôi đã nhắc bảo về các cuộc tụ họp tại giáo xứ, tất cả phải chú ý và tuân theo các hướng dẫn đã được 

thiết lập như sau: 

• Hướng dẫn môi trường an toàn 

• Hướng dẫn Mục Vụ Giới Trẻ 

• Hướng dẫn an toàn sức khỏe - như sau 

 

Hướng dẫn an toàn sức khỏe cho các cuộc tụ họp giáo xứ ngoài thánh lễ 

 

Hướng dẫn tổng quát 

 

1. Sức chứa phòng: vui lòng sử dụng công thức sau để duy trì khoảng cách đối diện cận kề 

a. Phòng nên được sắp xếp để duy trì 3 feet giữa người và / hoặc gia đình – hai bên cạnh và trước với 

sau. 

b. Nếu người cùng một hộ gia đình ngồi gần nhau hơn, tổng sức chứa không được vượt quá sức chứa 

của căn phòng 

c. Hệ thống vòi nước uống vẫn được che phủ, 

 

2. Hướng dẫn cho các phiên họp 

a. Phòng nên được khử trùng trước khi có phiên họp đầu tiên trong ngày và sau phiên họp cuối cùng 

của ngày 

b. Tất cả những người tham dự nên: 

i. Khử trùng tay bằng cách rửa bằng xà bông và nước (ưu tiên) và/hoặc dùng loại sát trùng tay 

có chứa chất cồn 

ii. Mang Khẩu trang là tùy theo quyết định cá nhân 

iii. Duy trì khoảng cách giao tiếp cận kề trong mọi sinh hoạt 

 

Nguyên tắc hướng dẫn cho các trường hợp đặc biệt 

 

3. Tĩnh tâm cho người lớn 

a. Xin vui lòng gửi các đơn Xin Tĩnh Tâm qua Đêm cho Linh Mục tổng đại diện Jonathan Wallis, 

V.G., ngoại trừ những khóa tĩnh tâm đã được lên lịch và được trực quản bởi Montserrat Retreat 

House 

b. Các buổi tĩnh tâm ban ngày cho người lớn và các buổi tĩnh tâm chuẩn bị lãnh bí tích được tổ chức 

tại các giáo xứ cần theo hướng dẫn cuộc họp được cho phép 

 

4. Sinh Hoạt Giới Trẻ qua đêm 

a. Các khóa Tĩnh Tâm do giáo xứ lãnh đạo 

i. Vui lòng gửi đơn từ xin tĩnh tâm qua đêm cho Jason Spoolstra: 

https://fwdioc.org/diocesan-forms 

b. Đại Hội Giới Trẻ / Trại Tập Luyện / Trại hè 

i. Vui lòng gửi đơn xin tĩnh tâm qua đêm cho Nancy Eder, RN. 

ii. Không cho phép du lịch ra nước ngoài 

https://fwdioc.org/diocesan-forms
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5. Chương trình chăm sóc trẻ em 

a. Tổng quát 

i. Tất cả các chương trình được phép 

ii. Vui lòng gửi các chương trình sinh hoạt cho Nancy Eder, RN. 

b. Các Chương trình 

i. Chương Trình Trẻ Thơ Mầm non 

ii. Chương trình ngày nghỉ dành cho ngày Các Bà Mẹ 

iii. Nhà Giữ Trẻ của Giáo xứ 

 

6. Hội Chợ giáo xứ 

a. Riêng hội chợ: Vui lòng tham gia bằng cách lái xe qua: 

i. Thực phẩm được giao cho người trên xe ô tô 

ii. Được phép đi bộ tới nơi giao hàng 

iii. Thường xuyên rửa tay và khử trùng tay 

iv. Những người chuyển tiếp thực phẩm, tất cả đều phải đeo khẩu trang 

v. Duy trì khoảng cách giao tiếp cận kề 

b. Cho phép tụ tập ngoài trời 

i. Duy trì khoảng cách giao tiếp cận kề 

c. Xin vui lòng gửi mọi dự án / kế hoạch cho Nancy Eder, RN. 

 

7. Giáo dục đạo lý 

a. Tổng quát 

i. Khuyến khích nên có mặt tham dự 

b. Chương trình giáo dục 

i. Giáo dục học đạo cho các lớp K-12 

ii. Giáo dục học đạo dành cho người lớn 

iii. Giáo Lý Gia đình 

 

8. Chương trình học hỏi lãnh bí tích 

a. Việc Chuẩn bị lãnh các Bí tích 

i. Khuyến khích nên có mặt tham dự 

 

9. Các Nhóm Giới Trẻ và Tập luyện Tông Đồ  

a. Khuyến khích nên có mặt tham dự 

 

10. Các Văn phòng giáo xứ 

a. Các nhân viên văn phòng được trở lại làm với năng lượng 100% 

b. Không đòi hỏi phải mang Khẩu trang trong các văn phòng giáo xứ 

 

11. Các Trường Học Công Giáo 

a. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, khẩu trang sẽ không còn là một đòi buộc cho học sinh, nhân 

viên và giảng viên tại Giáo phận Trường Công giáo Fort Worth cho các tổ chức và cơ cấu điều hành 

của trường. 

 

 

 


