
 

Date: Mar 05, 2020 

Subject: precautionary measures regarding coronavirus 

Dear beloved,

We believe that the Eucharist, the Body and the Blood of our Lord Jesus Christ, is life-

giving. We also need to practice common sense in our daily lives inside and outside the 

church. In order to to limit the spread of any seasonal infections, including coronavirus,  

we would like all church members to abide by the following precautionary measures:

• Use your personal communion mouth cloth “handkerchief” during communion. 

• For ladies, bring your own head cover to church.

• Bring your own water bottle or use disposable cups provided at church.

• After reconciliation prayer when prompted to “greet one another with a holy kiss”, it is 

sufficient to make a slight head bow (similar to holy week no greeting on Wednesday) 

• Please, refrain from social hugging, kissing and close face contact. 

• Please, stay home if you are experiencing flu-like symptoms.

Note:  These precautionary measures are temporary to protect church members until 
further notice. 

Best regards,

Dioceses’ of Mississauga, Vancouver and Western Canada 

Postal Address: 1245 Eglinton Ave. West, Mississauga, Ont., Canada, L5V 2M4                                                                     



 

تاريخ : 5  مارس ٢٠٢٠ 

 املوضوع: االحتياطات الوقائية املتعلقة بفيروس كورونا


  احبائنا

 إن إيماننا بجسد الرب ودمه ال يتزعزع وأنه مانح الحياة والشفاء ألمراض نفوسنا وأجسادنا على مر العصور


  وسيظل كذلك.

 الكنيسة توجه عناية اوالدها الي مراعاة اإلجراءات الوقائية في حياتنا اليومية داخل الكنيسة وخارجها.  ان

 االهتمام بسالمة أعضاء الكنيسة والحد من انتشار أي إصابات موسمية ، بما في ذلك فيروس كورونا ،يحتم


علينا ان يلتزم جميع أعضاء الكنيسة بالتدابير الوقائية  التالية:


- يجب استخدام اللفافة الشخصية او املنديل الشخصي اثناء املناولة 


- للسيدات يجب أستخدام غطاء الرأس الشخصي وإحضاره الي  الكنيسة


- أحضر زجاجه املاء الخاصة بك أو استخدم أكواب يمكن التخلص منها

 - بعد صالة الصلح عندما ينادي الشماس  "قبلوا بعضكم بعًضا بقبلة مقدسة" ،يمنع التقبيل ويكتفي


باالنحناء قلياًل بالرأس  (على غرار التحية في يوم األربعاء من أسبوع  اآلالم)


- يرجى تجنب املعانقة والتقبيل والتقليل من التالمس املباشر


      - يفضل البقاء في املنزل إذا كنت تعاني من أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا


ملحوظة: هذه اإلجراءات  الوقائية مؤقتة لحماية أعضاء الكنيسة حتى إشعار آخر


مع خالص التحية

 

أببارشية ميسيسوجا وفانكوفر وغرب كندا

Postal Address: 1245 Eglinton Ave. West, Mississauga, Ont., Canada, L5V 2M4                                                                     


