
 شبات روزهایدر نصح کنیسای بازگشایی

 :کنیسای نصحاعضا و دوستان عزیز

 .مطلع سازیم شبات روزهایمراسم برای اجرای  جوالی ۴کنیسای نصح ازبازگشایئ دوباره  شما را از بسیارخوشحالیم که

 باید از قبل نام نویسی کنید. شباتروز رد حضوربرای 

 . فشار دهیدوبرای نام نویسی دکمه ثبت نام را را با دقت بخوانید زیرقوانین ودستورات ذکرشده  لطفا' 

 فاصله اجتماعی مناسب وهمچنین ثبت تعداد حضار ضروری میباشد.نام نویسی شما جهت آماده کردن فضای الزم برای رعایت 

 صبح ۹:۱۵ساعت  شبات:) درسیمحا هال. ورود ازحیاط(مشترک شحریت  

 بعد ازظهر ۷:۳۰ هال. ورود ازحیاط(مینحا/ماریو :)درشوفط  

 حضور یابند؟شبات روزانی می توانند کس چه 

  سال اجازه حضور ندارند ۱۳سال به باال. فعال کودکان زیر  ۱۳افراد 

 ؟شبات حضور یابندروزمی توانند نچه کسانی  

  مبتال هستند.  ناراحتی های قلبی یا ریوی ٫فشارخون ٫تازقبیل دیابسال سن دارند و یا به امراضی  ۶۵ باالیافرادی که

 .نمایید با دکتر خود مشورت شباتروز درخواهشمندیم قبل از حضور اکیید میکنیم و)

 تست  هم اکنون که فرادیا COVID -19  و نشانه های الئمآنها مثیت میباشد وع COVID-19  افرادی  و یارا دارند

 بوده اند.م در تماس مستقی  COVID-19 بهمیتال با شخص روز گذشته(  ۱۴اخیرا )درکه 

  عالئمCOVID-19  که توسطCDC عضالتدرد  ٫لرز ٫تب ٫تفنس دشوارفس ونتنگی  ٫سرفه شامل شده است قید 

 . احساس نکردن بو و مزه(حواس بویایی و چشایی ) دادن  از دستو ٫درد گلو٫

 و احساس کسالت میکنند. باشند می به هر دلیلی مریض کسانی که 

 موافق هستیدقوانین زیر ر: شما با رعایت دستورات واجرایط حضوایشر 

 .نام نویسی از قبل 

 دهان درتمام مدت الزامی است.پوشاندن بینی و ٫پوشیدن ماسک صورت 

 (بیاورید همراه خود را لطفا" صیصیتشخصی )  صیصیت آوردن . 

   می از الیعاز ورود افرادی که تب و یا هرگونه بل از ورود. قدمای بدن اندازه گیری موافقت باCOVID-19  داشته

 باشند اکیدا" خودداری می شود.

 نصح. کارمنداندستورات ربانیم و رعایت 

 تمام مدت.در ساختمان و حیاط نصح درداخل  فوت یا بیشتر ۶ رعایت فاصله اجتماعی 

 موافق هستیدزیر ید شدهاظهارات قوشما با نکات  همچنین 

 برای اجرای مراسم تفیال و شبات انتخاب خود من بوده است. کنسای نصححضورم در که موافقت می نمایم 

 قرارگرفتن در معرض و غیرعمدی های آسیبقبال در مسئولیتی هرگونه موافقت می نمایم کهCOVID-19  را ازکنیسای

 نصح صلب کنم.

 تست صورت مثبت بودنر موافقت می نمایم که د COVID-19 مطلع سازم. فورا" کنیسای نصح را 


