مراقبتهای بهداشت برای سازمان دهی مراسم کلیسا در
Ysop-Baptisten-Kirche Halberstadt
موارد زیر باید رعایت شوند :
.1حداقل فاصله  ۱٫۵متر بین شرکت کنندگان حفظ شود .
.2افراد حاضر در لیست حضور و غیاب ثبت می شوند که باید حاوی اطلاعات
زیر باشد :نام و نام خانوادگی ،آدرس کامل و شماره تلفن.
لیست حضور و غیاب برای مدت چهار هفته پس از پایان رویداد نگهداری می
شود و در صورت درخواست به طور کامل به مقام صالح سلامت تحویل داده
می شود .
.3افراد مبتلا به علائم قابل تشخیص بیماری  COVID-19یا هر گونه علائم
سرماخوردگی باید از رده خارج شوند .
.4خدمات سفارشی و امنیتی برای کمک به شرکت کنندگان در رعایت قوانین راه
اندازی خواهد شد .
.5شرکت کنندگان باید از اقدامات حفاظتی عمومی مانند بهداشت دست،
فاصله نگه داشتن و سرفه ،مطلع شوند .
.6در داخل ،ماسک  FFP2یا ماسک های پزشکی باید پوشیده شود( .ماسک پارچه
یا روسری دیگر کافی نیست).
مستثنی از ماسک زدن فقط واعظان در طول برگزاری و همچنین کودکان تا ۶
سال سن هستند .
.7اصلا دادن دست به یکدیگر یا آغوش وجود ندارد .
.8آواز خواندن در محیط سرپوشیده ممنوع است .
.9نشستن به گونه ای طراحی شده است که فاصله تجویز شده  ۱٫۵متر بین
شرکت کنندگان حفظ شود .در صورت لزوم بازدید کنندگان توسط کمک کنندگان
قرار می گیرند.
.10خانواده ها از هم جدا نمی شوند .خدمات کودکان و مراقبت از کودکان
صورت نمی گیرد .والدین باید اطمینان حاصل کنند که کودکانی که با خود آورده
اند از قوانین پیروی می کنند .
.11اتاق جلسه باید کاملا تهویه هوا شود .پس از این رویداد ،اتاق باید تهویه
شود .تمام پنجره ها و درهای بیرونی باید برای این منظور باز شوند .
.12آشپزخانه بسته باقی می ماند; نوشیدنی ها سرو نمی شوند .قهوه کلیسا
صورت نمی گیرد.
.13ظرفی برای جمع آوری پول در خروجی قرار می گیرد .
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