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Theo thông báo mới nhất của chính phủ tiểu bang về những 

thay đổi các hạn chế của đại dịch COVID-19 cho sinh hoạt tôn 

giáo bắt đầu vào ngày 6/12: 

• Không giới hạn số lượng người tham dự; 

• Các buổi lễ bên trong và bên ngoài có thể diễn ra cùng một 

lúc; 

• Đối với các địa điểm sử dụng lưu trữ hồ sơ điện tử, yêu cầu 

tỷ số mật độ là 1 người trên 2 mét vuông để đảm bảo người 

tham dự có thể giữ khoảng cách 1.5 mét; 

• Tại các địa điểm không sử dụng lưu hồ sơ điện tử, tỷ số 

mật độ 1 người trên 4 mét vuông vẫn được áp dụng; 

• Mang khẩu trang vẫn là bắt buộc khi sinh hoạt bên trong; 

• Các yêu cầu về vệ sinh và biển báo tiếp tục được áp dụng. 

Để bảo đảm tốt sự chấp hành quy định của chính quyền, Ban 

Chấp Hành đã thảo luận về những thay đổi trên theo hoàn cảnh 

hiện tại của Hội Thánh và để đảm bảo sự an toàn của hội chúng. 

Do đó, Ban Chấp Hành quyết định Kế Hoạch COVID-An Toàn 

của Hội Thánh sẽ như sau: 

1. Hội Thánh chỉ mở cửa cho chương trình thờ phượng Chúa 

Nhật trực tuyến qua ZOOM chính thức của Hội Thánh. 

2. Vì Hội Thánh KHÔNG có sử dụng phương cách lưu trữ hồ 

sơ điện tử, nên tỷ số mật độ là 1 người trên 4 mét vuông 

được áp dụng, có nghĩa là sẽ có một số lượng giới hạn là 

150 người cho bên trong và 300 người bên ngoài trong lễ 

thờ phượng. 

 



 

3. Phương cách lưu trữ hồ sơ sau đây được sử dụng: 

• Dùng một Sổ Ghi Danh Hội Viên Tham Dự;  

• Hội viên có thể ghi danh tham dự ngày thờ phượng Chúa 

Nhật trong 4 tuần tương lai; 

• Hội viên ghi danh sớm sẽ được ưu tiên trong số chỗ hạn 

định; 

• Hội viên muốn ghi danh hoặc có thắc mắc về vấn đề vào 

cơ sở của Hội Thánh, xin vui lòng liên lạc với Chấp Sự 

Phạm Nguyễn Trọng Nhân, Trưởng Ban Trật Tự qua điện 

thoại 0424336161 hoặc 10nhanpham@gmail.com 

 

Nếu có sự thay đổi trong tương lai, Ban Chấp Hành sẽ có thông 

báo mới. Thành thật cảm ơn ! 

 

Xin vào trang mạng của Hội Thánh để biết thêm chi tiết        

www.vecamelbourne.com.au 

Ban Chấp Hành Hội Thánh – Church Committee 
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