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Tổng quát 

Theo lệnh hiện tại của Viên chức Trưởng về Y tế (Chief Medical Officer of Health), các doanh nghiệp và các tổ 
chức được yêu cầu phải: 

 thực hiện các cách làm việc để giảm thiểu rủi ro lây truyền bệnh cho những người tham dự; 

 đưa ra các thể thức để đáp ứng nhanh nếu một người tham dự có các triệu chứng bệnh; 

 đảm bảo cho những người tham dự duy trì mức độ vệ sinh và vệ sinh cá nhân cao; 

 tuân thủ, trong phạm vi có thể, với COVID-19 General Relaunch Guidance, (Hướng dẫn tái khởi động chung 

COVID-19), tài liệu hướng dẫn này và bất kỳ hướng dẫn nào khác của Alberta Health (Cơ quan Y tế Alberta) 

tại trang mạng: https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx. 

 

Tài liệu này đã được soạn thảo để hỗ trợ các nơi thờ phụng muốn tổ chức các buổi lễ và các hoạt động có tính 
cách tín ngưỡng để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19 trong số những người tham dự (bao gồm cả người dự lễ, 
nhân viên, tình nguyện viên và công chúng). Hướng dẫn này cung cấp các nét chính về biện pháp phòng ngừa 
và kiểm soát nhiễm trùng trong y tế công cộng, cụ thể cho các nơi thờ phụng. 

Điều quan trọng là các nơi thờ phụng phải hiểu rằng khả năng lây lan nhiễm trùng trong các cuộc tụ họp rất cao 
và trên thế giới đã có nhiều sự kiện gây lây lan rất rộng xẩy ra trong các cuộc tụ họp có tính cách tín ngưỡng. Để 
ngăn chặn tốt nhất sự lây lan của COVID-19, các nơi thờ cúng được khuyến khích tiếp tục thực hiện các hoạt 
động dâng lễ trên mạng hoặc bằng các sáng kiến như cử hành lễ theo hình thức drive-in (người dự lễ ngồi trong 
xe hơi). Tuy tụ họp trực tiếp được cho phép, nhưng vào thời điểm này nên tránh có các cuộc trực tiếp giao tiếp 
xã hội thường có sau buổi lễ (như cùng nhau dự các bữa ăn trưa hay tối). 

 

 Lời khuyên trong tài liệu này liên quan đến tất cả các hoạt động tín ngưỡng có tụ tập công cộng diễn ra tại 

khu đất hoặc trong các tòa nhà thuộc sở hữu hoặc thuê của các đoàn thể tôn giáo, hội hoặc nhóm. Tuy các 

hoạt động tín ngưỡng không chính thức được diễn ra tại nhà riêng hoặc khu đất tư hữu có thể không theo 

sự hướng dẫn của một người “tổ chức”, nhưng lời khuyên này nên được áp dụng bất cứ khi nào có thể. 

 

 Trong Giai đoạn 2, với khoảng cách 2 mét được duy trì giữa các thành viên của các hộ gia đình khác nhau 

(ngoại trừ các gia đình sống trong một hộ), các hạn chế về số người tụ tập sau đây vẫn được áp dụng: 

o Lễ cưới và đám tang (người tham dự ngồi) được giới hạn tối đa 100 người, và 

o Các cuộc giao tiếp xã hội trong nhà được giới hạn tối đa 50 người (ví dụ: tiệc cưới hoặc tiệc 

tang). 

o Các cuộc giao tiếp xã hội ngoài trời giới hạn tối đa 100 người. 

 

Trong khuôn khổ mục đích của tài liệu này: 

 Cụm từ “các hoạt động tín ngưỡng” bao gồm mọi dịch vụ, hoạt động và sự kiện như hành lễ, cầu nguyện, thờ 

cúng hoặc nghiên cứu sách tôn giáo, nghi lễ, hoạt động từ thiện, v.v. 

 “Người tổ chức” là người lãnh đạo tôn giáo, người chủ lễ, người chủ chốt về nguồn lực hoặc hoạt động hoặc 

một người khác chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tín ngưỡng. 
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Các người tổ chức ở tất cả các nơi thờ phụng nên tuân theo hướng dẫn về y tế công cộng dưới đây, sửa đổi các 
cách thức làm việc cần thiết và tổ chức các buổi sinh hoạt để giữ cho mọi người, đặc biệt là những người suy 
yếu dễ bị nhiễm bệnh, được an toàn. 

Người tổ chức tại nơi thờ phụng có trách nhiệm ngăn ngừa nguy cơ lây truyền bệnh trong các người dự lễ nhân 
viên, tình nguyện viên và công chúng vào nơi thờ phụng để tham gia các hoạt động tín ngưỡng. Họ cũng chịu 
trách nhiệm bảo vệ những người giúp đỡ các hoạt động hàng ngày ở nơi thờ cúng (ví dụ: nhân viên hành chính, 
nhân viên dọn dẹp và nhà thầu). 

Tài liệu này và hướng dẫn trong đó có thể thay đổi và sẽ được cập nhật khi cần. Thông tin hiện tại liên quan đến 
COVID-19 có thể được tìm thấy tại: https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx 

 

Giảm thiểu rủi ro COVID-19 

Bảo vệ người 
dự lễ và công 
chúng 

 Để hỗ trợ khoảng cách vật lý và giảm nguy cơ lây truyền, các nơi thờ phụng nên duy 
trì khoảng cách vật lý 2 mét giữa các người dự lễ ngoại trừ các người trong cùng một 
gia đình hoặc cùng một hộ. 

 Nơi thờ cúng có thể xem xét các lựa chọn để hạn chế sự tham dự trực tiếp của các 
người dự lễ để tạo điều kiện duy trì khoảng cách vật lý như: 

o Cung cấp nhiều khóa lễ hay sự kiện nhỏ hơn cho từng phân nhóm của tổ chức 
thay vì một khóa lễ hoặc sự kiện duy nhất cho mọi người trong giáo hội. 

o Đặt mức tối đa giới hạn số người tham dự các buổi lễ và sự kiện có tính cách tín 
ngưỡng. 

o Thiết lập một hệ thống cho các người dự lễ xác nhận tới tham dự các buổi lễ hoặc 
sự kiện cụ thể, để giảm thiểu tình trạng quá đông. 

o Khuyến khích các giáo hữu tới nơi thờ phụng ngoài giờ cao điểm nếu họ tham dự 
với mục đích không có tính cách dự lễ. 

o Cung cấp các hình thức tùy ý lựa chọn để dự lễ từ xa (như: qua điện thoại, phát 
thanh nội bộ, video, thâu hình bằng video) cùng với, hoặc thay thế cho việc dự lễ 
trực tiếp. 

 Có thể khuyến khích tất cả những người dự lễ dùng khẩu trang che mặt tham dự để 
ngăn ngừa bệnh lây lan. 

 Cân nhắc các cách khác ngoài cách tham dự trực tiếp để bao gồm / hỗ trợ những 
người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn, gồm những người trên 65 tuổi và 
những người mắc bệnh mạn tính. 

o Người tổ chức sự kiện phải đảm bảo có các biện pháp phòng ngừa bổ sung cho 
những thành viên có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, muốn tham dự trực tiếp, chẳng 
hạn như ấn định thời gian thờ phụng riêng cho cá nhân hoặc khuyến khích các 
người gần người đó dùng khẩu trang. 

 Cân nhắc việc cung cấp khóa lễ dưới hình thức “drive-by”, “drive through”, or “drive in” 
trong đó các người tham gia vào các hoạt động thờ phụng và chịu lễ (ví dụ: ban 
phước lành) không cần rời khỏi xe của họ. 

o Xe chỉ nên có các người trong cùng một gia đình hoặc một hộ. 
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o Không khuyến khích mọi người rời khỏi xe của họ trong khi buổi lễ hoặc sự kiện 
đang diễn ra, trừ khi để sử dụng nhà vệ sinh. 

o Những người rời khỏi xe của họ để sử dụng nhà vệ sinh nên được khuyến khích 
luôn luôn duy trì khoảng cách tối thiểu hai mét đối với những người khác. 

o Không nên để xe nổ máy khi đậu tại chỗ. 

 Các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhân viên và tình nguyện viên đến gần xe để cung cấp 
dịch vụ cho người trong xe nên đeo khẩu trang nếu cửa sổ xe mở và nếu họ không 
thể giữ khoảng cách hai mét với người trong xe. 

 Các người tổ chức nên cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các người trong giáo hội 
để giúp giảm nguy cơ lây lan COVID-19, như: 

o Khuyến khích các giáo hữu sử dụng công cụ tự xem xét bệnh trên mạng trước khi 
đến nơi thờ phụng, và khuyên hội viên không nên đi dự lễ khi cảm thấy không 
khỏe. 

 Nhắc nhở các hội viên rằng họ không được tham dự trực tiếp nếu họ có các triệu 
chứng thông thường nhất của COVID-19 (ho, sốt, khó thở, sổ mũi hoặc đau họng). 

 Thông báo cho các người dự lễ ở lối vào nơi thờ phụng rằng theo luật các người có 
triệu chứng COVID-19, các người đã đi du lịch quốc tế trong 14 ngày qua và các 
nguời có tiếp xúc gần với các người được xác nhận có COVID-19 trong 14 ngày trước 
đó không đươc vào nơi thờ phụng Bảng yết thị có nội dung này có sẵn trên mạng. 

 Niêm yết các quy định cụ thể của cơ sở về các hoạt động tín ngưỡng trong thời gian 
có đại dịch COVID-19. 

 Hướng dẫn dòng người đi qua nơi thờ phụng. 

 Các nhóm nên tránh ngồi cùng với nhau trừ khi họ ở cùng một gia đình hoặc một hộ. 

 Yêu cầu các cha mẹ, các gia đình hoặc người chăm sóc giữ trẻ nhỏ dưới hai tuổi giữ 
trẻ gần với mình và không cho chúng đi lang thang. 

 Nhắc bằng lời nói phải giữ khoảng cách vật lý. 

 Khuyến khích vệ sinh tay và giữ ý tứ khi thở ở nơi thờ phụng. 

 Khuyến khích người dự lễ đeo khẩu trang không dùng trong y tế. 

o Niêm yết xung quanh nơi thờ phụng các bảng hiệu giúp giảm thiểu rủi ro được 
phổ biến trên trang mạng của Chính phủ Alberta.  

 Để hỗ trợ các nỗ lực truy tìm quá trình tiếp xúc của cơ quan y tế công cộng trong 
trường hợp người dự lễ kiểm tra dương tính, các người trong ban tổ chức nên xem 
xét việc ghi tên và thông tin liên hệ của người dự lễ. 

o Cung cấp thông tin là hành động tự nguyện của người dự lễ; người đó phải đồng ý 
và phải được thông báo về mục đích và thẩm quyền pháp lý cho việc thu thập 
thông tin. 

o Hồ sơ thông tin chỉ nên được lưu giữ trong 2 tuần. Tổ chức phải sắp xếp bảo mật 
hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân. 

 Các tổ chức dựa trên tín ngưỡng sẽ có toàn quyền sở hữu danh sách tham dự của họ 
và sẽ chỉ được yêu cầu chia sẻ danh sách tham dự với Sở Y tế Alberta nếu có thể có 
tiềm năng tiếp xúc với bệnh tại nơi tại nơi tụ tập. 

 Nếu có khả năng tiếp xúc với bệnh tại nơi tại nơi tụ tập, tất cả nhân viên, hội viên và 
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tình nguyện viên có mặt tại thời điểm tiếp xúc với bệnh phải được thông báo rằng có 
thể xảy ra tiếp xúc với bệnh và danh sách các người từ thời điểm tiếp xúc sẽ được 
chia sẻ với Cơ quan Y tế Alberta chỉ để truy tìm quá trình tiếp xúc.  

 Bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập để theo dõi liên lạc COVID-19 chỉ có thể 
được sử dụng cho mục đích này, trừ khi có sự đồng ý của họ. 

 Để biết thêm thông tin, Office of the Information and Privacy Commissioner (Văn 
phòng Ủy viên Thông tin và Quyền Riêng Tư) đã phát hành bản Pandemic FAQ, Câu 
hỏi thường gặp về Đại dịch: Danh sách dành cho khách hàng về việc thu thập thông 
tin cá nhân của khách hàng trong đại dịch COVID-19. 

 Đối với các câu hỏi về nghĩa vụ của người tổ chức theo PIPA (The Personal 
Information Protection Act, Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, PIPA), xin liên hệ với Bộ 
phận Trợ giúp của FOIP-PIPAHelp Desk qua điện thoại theo số 780-427-5848 hoặc 
qua email tại sa.accessandprivacy@gov.ab.ca. 

Bảo vệ nhân 
viên và tình 
nguyện viên 

 Các người tổ chức tại nơi thờ phụng nên thực hiện các biện pháp nêu trong Hướng 
dẫn Tái Khởi động Chung COVID-19 (COVID-19 General Relaunch Guidance), và 
hướng dẫn dưới đây, để bảo vệ nhân viên và tình nguyện viên khỏi bị nhiễm COVID-
19 tại chỗ: 

o Giữ thông tin liên lạc cập nhật cho nhân viên và tình nguyện viên. 

o Ghi lại những người làm việc mỗi ngày và tham dự các hoạt động và sự kiện của 
nhóm. 

o Cung cấp thông tin và huấn luyện về giũ khoảng cách vật lý thích hợp, các biện 
pháp giảm thiểu rủi ro cụ thể tại cơ sở và thực hành vệ sinh và hô hấp đúng cách. 

o Cung cấp khẩu trang không dung trong y tế nếu nhân viên và tình nguyện viên 
không thể giữ khoảng cách vật lý hai mét với các người tham dự lễ. 

 

Cơ sở  Các người tổ chức tại nơi thờ phụng nên cân nhắc việc điều chỉnh trong các cơ sở 
của họ để hỗ trợ khoảng cách vật lý giữa nhân viên, tình nguyện viên và người tham 
dự. Điều này có thể bao gồm: 

o Kiểm soát và sắp xết từng đợt nối tiếp ra vào nơi thờ phụng, trước và sau các 
hoạt động hoặc sự kiện chung (ví dụ: bằng cách mời các người theo hộ gia đình 
hoặc khu vực, lần lượt ra vào thay vì tất cả cùng một lúc). 

o Lập các lối ra vào khác nhau và tại các khu vực có nhiều người ra vào, nếu có thể. 

o Sắp xếp hoặc đánh dấu chỗ ngồi để đảm bảo khoảng cách vật lý giữa các cá nhân 
không phải là thành viên của cùng một hộ. 

o Xác định các khu vực, chẳng hạn như đại sảnh, nơi thường có đông người và qua 
lại bị tắc nghẽn, và dùng tình nguyện viên, nhân viên hoặc rào cản để chuyển 
hướng những người có thể tập trung tại các khu vực này. 

o Nếu các hội viên được yêu cầu xếp hàng để nhận các dịch vụ, đánh dấu trên sàn 
để khuyến khích giữ khoảng cách vật lý. 

 Các người tổ chức nên gia tăng thường xuyên làm sạch và khử trùng các khu vực 
giao thông có nhiều người qua lại, khu vực chung và nhà vệ sinh ở nơi thờ phụng. 

 Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt có nhiều người đụng chạm tới như 
tay nắm cửa, công tắc đèn, cần nắm tay nhà vệ sinh, vòi nước, đồ vật nghi lễ, nút 
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thang máy, lan can. 

 Hướng dẫn làm vệ sinh có thể được tìm thấy trong tài liệu Environmental Cleaning 
Guidance (Hướng dẫn Vệ sinh Môi trường) của Dịch vụ Y tế Alberta. 

  Rất nên để chất khử trùng tay có chứa ít nhất 60% nồng độ cồn tại các lối vào và lối 
ra của cơ sở, và khắp nơi thờ phụng. 

 Cần thận trọng để hạn chế trẻ em tiếp cận với chất khử trùng tay nếu không có người 
canh chừng. 

Các hoạt động 
có rủi ro cao 

 Các người tổ chức nên xem xét kỹ lưỡng tất cả các hoạt động, nghi lễ và thực hành 
có tính cách tín ngưỡng trong nơi thờ phụng của họ để xem các yếu tố đó có làm tăng 
nguy cơ lây lan COVID-19 giữa các thành viên, nhân viên và / hoặc tình nguyện viên 
hay không. 

 Bất kỳ hoạt động hoặc thực hành nào làm tăng nguy cơ COVID-19 qua tiếp xúc (chạm 
vào bề mặt) hoặc truyền qua các giọt nhỏ (hắt hơi, ho, hát, nói lớn tiếng) nên được 
ngừng hoặc thay đổi để ngăn ngừa rủi ro. Phần sau đây cung cấp hướng dẫn về các 
hoạt động có nguy cơ cao thường xảy ra ở những nơi thờ cúng. 

 

Các sự kiện 
xã hội 

 Mặc dù các nơi thờ phụng được phép tiếp tục các hoạt động và sự kiện có tính cách 
tín ngưỡng với mục đích thờ phụng, các hoạt động giao tiếp xã hội như dự bữa ăn 
chung thường đi đôi với các hoạt động hoặc sự kiện có tính cách tín ngưỡng nên 
được tránh vào thời điểm này. 

 Các cuộc tụ họp có tích cách giao tiếp trong nhà được giới hạn tối đa 50 người trong 
Giai đoạn 2 và nên duy trì khoảng cách 2 mét trong giữa các thành viên của các gia 
đình khác nhau (ngoại trừ các gia đình trong một hộ). 

 

Hát, trực tiếp 
trình diễn 
nhạc và diễn 
xuất 

 Người bị nhiễm bệnh có thể truyền vi-rút trong khoảng cách lớn hơn qua nước bọt 
hoặc giọt nhỏ trong hơi thở trong khi hát, nói lớn, khi chơi một số nhạc cụ như nhạc cụ 
dùng hơi thở hoặc trình diễn (ví dụ: kịch hoặc vũ). Vì vậy, các hoạt động này được coi 
là có rủi ro cao, và cần phải xem xét cẩn thận tại các nơi thờ phụng. 

 Không nên hát thánh ca hát tập thể. Thay vào đó nên xét tới hình thúc trình diễn đơn 
ca, độc tấu hoặc bằng nhạc cụ. Khi thích hợp, người dự lễ có thể được khuyến khích 
ngân nga theo các buổi trình diễn bằng nhạc cụ, qua mạng hoặc ghi âm. 

 Các buổi tụ tập có ca hát – lý tưởng là đơn ca, độc tấu hoặc nhóm nhỏ – nên thực 
hiện càng nhiều biện pháp phòng ngừa dưới đây càng tốt: 

o Giữ các ca sĩ tách biệt hoàn toàn với khán giả và với nhau bằng cách trực tiếp 
truyền thanh/truyền hình các người hát riêng. 

o Giới hạn số người hát ở cùng chỗ ở số ít nhất có thể. 

o Sắp xếp người hát không quay mặt vào nhau hoặc được ngăn cách bằng tấm 
Plexiglas. 

o Dùng âm nhạc ghi âm hoặc thâu hình được chuẩn bị trước. 

o Cho ca sĩ dùng tấm chắn trên mặt trong khi hát. 

 Nếu các ban hợp xướng, ban hát, ban nhạc hoặc các ban hòa tấu liên hệ với nơi thờ 
phụng muốn tập dượt hoặc biểu diễn chung, họ nên tìm hiểu các lựa chọn khác thay 
thế cho hát trực tiếp như dùng các buổi tập dượt ảo hoặc ghi âm. 
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Giao tiếp giữa 
các cá nhân 

 Bắt tay, ôm, chạm hoặc chuyền vật phẩm giữa mọi người làm ảnh hưởng đến khoảng 
cách hai mét giữa các thành viên là điều không nên làm, ngoại trừ giữa các người 
trong cùng một gia đình hoặc cùng một hộ. Nên thay thế bằng vẫy tay, gật đầu hoặc 
cúi đầu.  

 Các nghi thức tôn giáo liên quan đến tiếp xúc thân thể giữa các cá nhân, như xức dầu 
hoặc rửa tội làm tăng khả năng truyền bệnh và nên được thay thế bằng cách khác để 
giảm thiểu tiếp xúc vật lý. 

 Cá nhân có thể đeo khẩu trang sạch không có mục đích y tế phù hợp để giảm thêm 
nguy cơ lây truyền. Tuy nhiên, ngay cả khi đeo khẩu trang, người tham dự luôn phải 
cố gắng giữ khoảng cách hai mét với bất kỳ ai không phải là thành viên trong hộ của 
họ. 

 Mọi người ở nơi thờ phụng nên luôn luôn theo các nghi thức xã giao về hô hấp thích 
hợp. Cách hành động này bao gồm ho và hắt hơi vào khuỷu tay hoặc khăn giấy, bỏ 
khăn giấy vào thùng rác có lót và rửa tay sau đó. 

 

Thực phẩm  Cung cấp thực phẩm và đồ uống trước, trong hoặc sau các hoạt động hoặc sự kiện 
thờ phụng là điều tuyệt đối không được làm vì nguy cơ lây lan COVID-19 tăng lên. 

o Nếu thực phẩm hoặc đồ uống phải được cung cấp như một phần của nghi lễ (ví 
dụ: hiệp thông), phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây để ngăn ngừa 
nguy cơ nhiễm trùng: 

o Thực phẩm hoặc đồ uống cho các người tham dự phải được để trong các phần 
được đóng gói sẵn hoặc riêng lẻ do một số ít người được chỉ định phụ trách. 

o Không nên chia sẻ hoặc chuyển các hộp đựng hoặc dụng cụ chứa thực phẩm và 
đồ uống (ví dụ: chén hoặc đĩa) giữa các hội viên. 

o Không được tiếp xúc thân thể giữa các người phục vụ được chỉ định và các hội 
viên trong khi phục vụ thức ăn hoặc đồ uống (ví dụ: đặt thức ăn vào miệng của hội 
viên). Thay vào đó, người phục vụ có thể đặt từng phần thức ăn hoặc đồ uống 
riêng lẻ vào bàn tay đưa ra của hội viên hoặc để trên bàn để hội viên nhận. 

o Các cá nhân phục vụ được chỉ định nên rửa hoặc làm vệ sinh tay ngay trước khi 
phục vụ và nên đeo khẩu trang sạch không có mục đích y tế, được đeo đúng quy 
cách trong suốt thời gian phục vụ. 

 Nếu muốn có thực phẩm trước hoặc sau các hoạt động hoặc sự việc có tính cách tín 
ngưỡng, nhân viên, tình nguyện viên và hội viên nên được khuyến khích đến cơ sở 
dịch vụ thực phẩm có cấp phép và đã áp dụng các biện pháp y tế công cộng mới nhất 
để đảm bảo an toàn trong việc nấu và phục vụ thức ăn. 

 

Các đồ vật 
dùng chung 

 Không phân phát hoặc chia sẻ các vật phẩm không thể được làm sạch và vệ sinh 
trước và sau mỗi lần sử dụng (ví dụ: sách, thánh ca, thảm cầu nguyện, ống điếu và 
chương trình). 

 Khuyến khích các hội viên mang theo vật phẩm của riêng họ và tránh chia sẻ chúng 
với những người khác. 

 Dùng bài hát hàng ngày in sẵn và loại bỏ sau buổi lễ. 

 Cân nhắc sử dụng hệ thống đèn chiếu hoặc thính thị để phổ biến thông tin. 

 Không dùng chung micro. 
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 Đừng uống chung các đồ lỏng (ví dụ: máy uống nước thánh). Nếu cần phải có các 
phương tiện đề rửa, phải được bổ sung bằng các sản phẩm vệ sinh tay. 

 Nếu vì lý do tôn giáo hoặc tâm linh, cần phải chạm vào đồ vật nghi lễ (ví dụ: tượng, 
biểu tượng tôn giáo, nhẫn) cần phải làm vệ sinh tay trước và sau khi chạm vào đồ vật. 

 Không được hôn, ôm hoặc áp mặt vào bất kỳ đồ vật nghi lễ chung nào. 

 Không được chuyền tay nhau các khay hoặc hộp đựng tiền quyên góp giữa các hội 
viên. Có thể thay thế bằng cách: 

o Chỉ định một chỗ để đặt các tiền dâng lễ hay quyên góp. Giảm thiểu hành động 
chạm vào các tiền dâng lễ hay quyên góp của các thân chủ trong 24 giờ đầu. 

o Quyên góp trực tuyến. 

Các chương 
trình cho trẻ 
em và các 
cách khác 
dùng cơ sở 

 Không được phép cung cấp dịch vụ trông trẻ em dưới hai tuổi trong các chương trình 
hoặc lớp học có tính cách tín ngưỡng vào thời điểm này. Các trẻ em nên ở với gia 
đình trong thời gian dự lễ. 

  Các lớp học có tính cách tín ngưỡng cho trẻ em từ hai tuổi trở lên có thể hoạt động 
và tuân thủ Guidance for Day Camps (Hướng dẫn cho các Trại Sinh hoạt Ban ngày). 

  

Các cách khác 
dùng cơ sở 

 Các nơi thờ cúng cho dùng miễn phí hoặc cho thuê chỗ trong các cơ sở của họ cho 
các nhóm hoặc doanh nghiệp khác phải đảm bảo các nhóm hoặc doanh nghiệp này 
tuân thủ mọi lệnh của Giám đốc Y tế và chấp hành tất cả các chỉ dẫn về y tế công 
cộng. 

 Người điều hành có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ người nào thuê hoặc sử dụng 
chỗ ở nơi thờ cúng đều có kế hoạch và cơ chế để ngăn ngừa lây nhiễm trong đội ngũ 
nhân viên, tình nguyện viên và thân chủ của họ. 
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