ሐምሌ ፫ ቀን ፳፻፩፪ ዓ.ም.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን
እንደሚታወቀው ሁሉ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለጥንቃቄ ሲባል ቤተ ክርስቲያን ለምእመናን ሙሉ
አገልግሎት እየሰጠች እንዳልሆነ ይታወቃል። ይሁንና ወረረሽኙ አሁንም እንዳለ ቢሆንም፣ ደግሞም በዚህ
ጊዜ ይጠፋል ተብሎ ስለማይገመትና ምእመናንስ እስከ መቼ ከቤተ ክርስቲያን ይርቃሉ በማለት የሀገረ
ስብከታችንን መመሪያ መሠረት በማድረግ በከፊል ማለትም 25% ለአገልግሎት እንዲከፈት ተወስኗል።
በዚህም መሠረት የቅዳሴ ጸሎቱ በ7፡00 AM ስለሚጀመር የተዘጋጀው ቦታ እስኪሞላ ድረስ ቀድሞ የመጣ
ገብቶ ማስቀደስ ይችላል። የቅዳሴ ጸሎት ሲጀመር በሩ ስለሚዘጋ ዘግይቶ የሚመጣ መግባት ስለማይችል
ከውጭ ተሳልሞ ወይም አስቀድሶ መመለስ ይችላል። በዚህ የአገልግሎት መሰባሰባችን ወቅት የወረረሽኝ
መስፋፋትን ለመከላከልና ጥንቃቄ የተሞላበትን አገልግሎት ለማከናወን እንዲቻል ሁላችሁም ምእመናን
የሚሰጣችሁ መመሪያ እንድትተገብሩ ቤተክርስቲያን በጥብቅ ታሳስባለች። ለአገልግሎትም ሆነ ለማገልገል
ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጣ ሁሉ የራሱንም ሆነ የሌላውን ጤንነት ለመጠበቅ ሲባል ቀጥሎ
የተዘረዘሩትን መመሪያዎች ማክበርና መፈጸም እንደሚገባ በእግዚአብሔር ስም እናስገነዝባለን።
1. ሁሉም ምእመን የራሱን የፊት መሸፈኛ ጭንብል (Mask) በማምጣት ሥርዓተ አገልግሎቱ
ተፈፅሞ ከቤተክርስቲያን እስከወጡ ድረስ መጠቀም ይገባል
2. የበሽታው ስሜት ከተሰማዎት ወደ ቤተክርስቲያን አይምጡ። ለምሳሌ ትኩሳት፣ ራስምታት፣
የትንፋሽ እጥረት የጉንፋን ስሜት እና ሌላም
3. የበሽታው ስሜት ካለበት ሰው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ካሎት መምጣት የለቦትም
4. አካላዊ ርቀት መጠበቅን ተግባራዊ ያድርጉ (6ft)
5. ከ18 አመት ዕድሜ በታች ያሉ ሕፃናትና ወጣቶች እንዲመጡ አይፈቅድም
6. ወደ ቤተክርስቲያን ሲገባም ሆነሲወጣ አስተናጋጆች በሚሰጧችሁ ቅደም ተከተል በተራ ብቻ
ይሆናል
7. የበሽታውን ስርጭት ለመቆጣጠር ሲባል መስቀልን፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን፣ የካህናትን መዳፍ
መሳለም ለጊዜው አይከናወንም

8. በተቻለ መጠንና በተገኘው አጋጣሚ እጅን በውሃና በሳሙና መታጠብ ወይም ሳኒታይዘር
መጠቀምን አይዘንጉ
9. ከጸሎተ ቅዳሴ ሥርዓት መጨረሻ በደጀሰላም የሚደረግ አገልግሎት ለጊዜው አይኖርም። ሆኖም
ምእመናን ዝክር አለብኝ ማስታጎል አልፈልግም ካሉ ከቤተክርስቲያን ውጭ ጥንቃቄ በተሞላበት
ሁኔታ ማከናወን ይችላሉ
10. ማንኛውም ምእመን የራሱን ጫማ ከቤተክርስቲያን በሚቀርብለት ፌስታል አድርጎ ከራሱ ጋር
ማቆየት ይኖርበታል
11. እኛ ኢትዮጵያውያን ስንገናኝ ተቃቅፈን በመሳሳም ፍቅራችንን መግለጽ ባሕላችን ቢሆንም
እግዚአብሔር አምላካችን ይህንን አስከፊ ጊዜ አሳልፎ መልካሙን ጊዜ እስኪያመጣልን ድረስ
በርቀት በመሆን ሰላምታን እንድንለዋወጥ በትህትና እናሳስባለን
12. በእለቱ የተመደቡት አስተናጋጆች የሚሰጧችሁን መመሪያ በመቀበልና በመተግበር
እንድትተባበሯቸው በአክብሮት እንጠይቃለን
13. ከላይ የተዘረዘሩትን ቅድመ ጥንቃቄን ማክበርና መፈፀም የራስዎትንም ሆነ የሌላውንም ጤንነት
መጠበቅ ነውና እባክዎትን ለተግባራዊነቱ እንዲተባበሩን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን

እግዚአብሔር አምላካችን ይህንን አስጨናቂ በሽታ በቸርነቱ ከዓለማችን ያስወግድልን!

ወስብሐት ለእግዚአብሔር

