
INDICAȚII PE DURATA PANDEMIEI COVID-19 
 

OPRIȚI-VĂ ȘI NU INTRAȚI DACĂ 

• Prezentați simptome sau aveți în prezent COVID-19 (Tuse, Febră, Frisoane, Dureri 

Musculare, Dureri în Gât, Pierderea Gustului sau a Mirosului și Dificultăți de Respirație).  

• Lucrați în domeniul sănătății și vă îngrijiți de pacienții cu COVID-19.  

• Ați intrat în contact cu persoanele care au COVID-19 sau vă îngrijiți de acestea. 

• Sunteți în mod particular vulnerabil la COVID-19 din cauza vârstei sau a unei afecțiuni 

medicale subiacente.  

• Ați fost în contact cu o persoană bolnavă de COVID-19 în ultimele 14 zile.  

 

ÎN BISERICĂ VĂ RUGĂM: 

• Mențineți întotdeauna distanțarea socială.  

• Cântatul (răspunsurile la Sf. Liturghie) se face de numai 2 sau 3 persoane, 

care vor sta în prima bancă. 

• Purtați o mască, conform instrucțiunilor autorităților locale de sănătate.  

• Nu sărutați icoanele (ci doar vă închinați făcând semnul sfintei Cruci), 

potirul sau mâna preotului. 

• Împărtăsirea credincioșilor se face la fel ca și până acum. 

• Vă rugăm să rămâneți la locul dvs în timpul slujbei.  

• Plecați imediat după slujbă, respectând protocoalele de distanțare socială.  

Anafora – (va fii împachetată în pungi de plastic) Va fii distribuită de o 

persoană după Sf. Liturghie la ieșirea din Biserică. 
 

ATENȚIE: Potrivit autorităților de sănătate, persoanele în vârstă, precum și persoanele 

de orice vârstă care au afecțiuni medicale subiacente grave, ar putea prezenta un risc 

sporit de îmbolnăvire din cauza COVID-19. 

 

DACĂ sunteți îngrijorat vă rugăm să rămâneți acasă. 

 În timp ce parohia noastră ia măsuri de precauție pentru a preveni răspândirea COVID-

19, nu putem garanta faptul că nu veți putea fi infectat. Intrând în acest spațiu, vă 

asumați în mod voluntar acest risc . 



NOTICE DURING COVID-19 PANDEMIC 
 

STOP AND DO NOT ENTER IF: 

• You have symptoms of or currently have COVID-19 (Cough, Fever, Chills, Muscle Pain, 

Sore Throat, Lost of Taste or Smell, and Shortness of Breath or Difficulty Breathing). 

• You are a healthcare professional who cares for COVID-19 patients. 

• You have been exposed to or are caring for those with COVID-19. 

• You are especially vulnerable to COVID-19 due to age or an underlying medical 

condition. 

• You have been in contact with a person who has COVID-19 within the last 14 days. 

 

WHILE IN CHURCH: 

• Please maintain social distancing. 

• Singing (during Divine Liturgy) – there are only 2 or 3 persons allowed to 

sing from the front row of the pews  

• Please wear a mask, as directed by local health authorities. 

• Do not kiss the icons (with a reverent bow, with the sign of the cross), the 

chalice, or the priest’s hand. 

• The Communion of the faithful remain in the same way as before. 
• Please remain at your designated spot during the service. 

• Depart promptly after the service, maintaining social distancing protocols. 

Altar bread/Anafora (will be packed in plastic bags) – Will be distributed by a 

person at the end of the Liturgy at the exit of the Church. 
 

CAUTION: According to the health authorities, older adults and people of any age who 

have serious underlying medical conditions might be at higher risk for illness from 

COVID-19. 

 

IF you have any concerns please stay at home. 

While our parish is taking precautions to prevent the spread of COVID-19, we cannot 

guarantee that you will not become infected. By entering, you voluntarily assume this 

risk. 



Seating in Church during Services 

PLEASE understand the situation and show respect. 

THANK YOU! 

There will be designated places where you can seat.  

In Church, in pews can seat only 2 persons (6 feet) who 

are not from the same family. IF THEY are from the 

same family can seat as 2, 3 or more in one row (pew). 

In the balcony, in pews will be 3 persons (6 feet) who 

are not from the same family or more if they are from 

the same family. 

 

Cum stăm în Biserică în timpul Slujbei 

VĂ RUGĂM să înțelegeți situația și să fim respectuoși.  

VĂ MULȚUMIM! 

Vor fi anumite locuri unde puteți să stați în Sf. Biserică. 

În Sf. Biserică, în bănci pot ședea doar 2 persoane (6 

feet) care nu sunt din aceeași familie. DAR DACĂ sunt 

din aceeași familie pot sta împreună 2, 3 sau mai multe 

persoane pe același rând (de bănci). 

În pod (balcon), în bănci pot ședea doar 3 persoane (6 

feet) care nu sunt din aceeași familie  sau mai multe 

dacă sunt din aceeași familie. 


