بازگشایی کنیسای نصح درروزهای شبات
اعضا و دوستان عزیزکنیسای نصح:
بسیارخوشحالیم که شما را از بازگشایئ دوباره کنیسای نصح از ۴جوالی برای اجرای مراسم روزهای شبات مطلع سازیم.
برای حضور در روزشبات باید از قبل نام نویسی کنید.
لطفا' قوانین ودستورات ذکرشده زیررا با دقت بخوانید وبرای نام نویسی دکمه ثبت نام را فشار دهید .
نام نویسی شما جهت آماده کردن فضای الزم برای رعایت فاصله اجتماعی مناسب وهمچنین ثبت تعداد حضار ضروری میباشد.
شحریت مشترک شبات (:درسیمحا هال .ورود ازحیاط) ساعت  ۹:۱۵صبح
مینحا/ماریو (:درشوفط هال .ورود ازحیاط)  ۷:۳۰بعد ازظهر
چه کسانی می توانند روزشبات حضور یابند؟
 افراد  ۱۳سال به باال .فعال کودکان زیر  ۱۳سال اجازه حضور ندارند
چه کسانی نمی توانند روزشبات حضور یابند؟





افرادی که باالی  ۶۵سال سن دارند و یا به امراضی ازقبیل دیابت ٫فشارخون ٫ناراحتی های قلبی یا ریوی مبتال هستند.
(اکیید میکنیم وخواهشمندیم قبل از حضور در روزشبات با دکتر خود مشورت نمایید.
افرادی که هم اکنون تست  COVID -19آنها مثیت میباشد وعالئم و نشانه های  COVID-19را دارند و یا افرادی
که اخیرا (در ۱۴روز گذشته) با شخص میتال به  COVID-19در تماس مستقیم بوده اند.
عالئم  COVID-19که توسط  CDCقید شده است شامل سرفه ٫تنگی نفس وتفنس دشوار ٫تب ٫لرز ٫درد عضالت
٫گلو درد ٫واز دست دادن حواس بویایی و چشایی ( احساس نکردن بو و مزه) .
کسانی که به هر دلیلی مریض می باشند و احساس کسالت میکنند.

شرایط حضور :شما با رعایت دستورات واجرای قوانین زیرموافق هستید







نام نویسی از قبل.
پوشیدن ماسک صورت ٫پوشاندن بینی ودهان درتمام مدت الزامی است.
آوردن صیصیت شخصی (لطفا" صیصیت خود را همراه بیاورید) .
موافقت با اندازه گیری دمای بدن قبل از ورود .از ورود افرادی که تب و یا هرگونه عالیمی از  COVID-19داشته
باشند اکیدا" خودداری می شود.
رعایت دستورات ربانیم وکارمندان نصح.
رعایت فاصله اجتماعی  ۶فوت یا بیشتر درداخل ساختمان و حیاط نصح درتمام مدت.

همچنین شما با نکات واظهارات قید شده زیرموافق هستید
 موافقت می نمایم که حضورم درکنسای نصح برای اجرای مراسم تفیال و شبات انتخاب خود من بوده است.
 موافقت می نمایم که هرگونه مسئولیتی درقبال آسیب های غیرعمدی وقرارگرفتن در معرض  COVID-19را ازکنیسای
نصح صلب کنم.
 موافقت می نمایم که د رصورت مثبت بودن تست  COVID-19کنیسای نصح را فورا" مطلع سازم.

