
ВІДКРИТТЯ ЦЕРКВИ СВ. АНДРІЯ 
 

Духовенство та управа церкви Св. Андрія Первозванного просять звернути вашу увагу на 

розвиток подій навколо пандемії COVID-19 та як це впливає на нашу парафію.  

 

Як вам відомо, уряд Онтаріо нещодавно змінив свої розпорядження щодо надзвичайної ситуації, і 

дозволив часткове, поетапне відкриття церков. Тому, слідуючи чинним розпорядженням уряду та 

керуючись Посланням № 6 митрополита Юрія, ми ділимося з вами радісною новиною про те, що 

двері нашої церкви знову відчинені для віруючих.  

 

Однак безпека всіх парафіян залишається нашим головним пріоритетом. Обмеження 

залишаються в силі, включаючи встановлену урядом вимогу, щоб кількість людей, присутніх на 

церковних Богослужіннях, не перевищувала 30% від загальної вмістимоcті будівлі. На практиці 

це означає, що загальна кількість віруючих, дозволених в нашій церкві в будь-який момент часу, 

обмежена двадцятьма п’ятьма (25), i включає хористів та волонтерів.  

 

Поки процес відкриття продовжується, всі повинні бути відповідальними за забезпечення того, 

щоб надалі вживалися відповідні запобіжні заходи, таким чином, щоб врівноважувати потреби 

церковного життя з належним урахуванням здоров’я та безпеки. Зокрема, ми просимо вас взяти 

до уваги наступне: 

 

 

ЩO МИ БУДЕМО РОБИТИ, ЩОБ СПРИЯТИ БЕЗПЕЦІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЮ НАСТАНОВ 

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 

 

• Чистити церкву до і після кожної Служби 

• Забезпечувати, щоб кількість людей, що входять до церкви, не перевищувала 

допустимого максимуму (25) 

• Надавати дезінфікуючий засіб на вході 

• Контролювати  церкву під час Служб, щоб гарантувати дотримання соціальної 

дистанції та інших правил 

• Чекати подальших вказівок митрополита Юрія щодо способу прийому Святих Таїн  

 

 

ЩО МИ ПРОСИМО ПАРАФІЯН, ПРИХОЖАН ТА ГОСТЕЙ ЦЕРКВИ РОБИТИ, ЩОБ 

СПРИЯТИ БЕЗПЕЦІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЮ НАСТАНОВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  

  

• Використовуйте дезінфікуючий засіб при вході та виході з церкви 

• Носити маску або покриття для обличчя (маски НЕ надаються в церкві) 

• Притримуйте належну соціальну відстань (не менше двох метрів), між лавками та в 

приміщенні церкви 

• Утримайтеся від поцілунків ікон, Хреста чи інших святих предметів (вшановуйте без 

фізичного контакту, тобто, поклонившись) 

• Продовжуйте підтримувати церкву, слідкуйте за нашими сторінками в соціальних 

мережах та моліться про добробут ваших колег-парафіян та всіх оточуючих 

 


