Június 7-e, vasárnaptól újra lesz istentisztelet a szombathelyi imaházban.
Az első alkalmon rögtön úrvacsorai közösség is lesz.
Júniusban még nem térünk vissza teljesen a megszokott alkalmakhoz, mert az istentiszteleteket egyszerűbb
formában és több korlátozással fogjuk megtartani. Éppen ezért az alkalmaink mellett továbbra is lesz
közvetítés, hogy akik nem tudnak, vagy még nem szeretnének részt venni az alkalmakon, online jelen
lehessenek. A közvetítéseket a korábban megszokott „onlinegyuli.ml” honlapról lehet majd elérni.
Az istentiszteletek látogatási szabályai a következők lesznek.
A szabályok a kormány kötelező jellegű előírásai, az egyházvezetésünk javaslatai és a mi vezetőségünk –
helyi körülményeket figyelembe vevő – döntései alapján születtek.
A törvényi előírásokat zölddel írt szöveg jelzi, ezekre különösen ügyelni kell.
Az imaházba az alkalom kezdete előtt 10 perccel lehet belépni. Akik beszélgetni szeretnének, azokat kérjük,
hogy ezt lehetőleg az imaház előtti téren tegyék. Vonatkozik ez az alkalom előtti és utáni időszakra is. A
belépéskor mindenkit kérünk, hogy használja az ajtónál kitett kézfertőtlenítőt.
Érkezéskor és istentisztelet után közvetlen fizikai kontaktus nélkül történjenek a köszönések, illetve közben
se érintkezzünk semmilyen formában.
Az 1,5 m-es távolság betartása kötelező mindenki számára az imaházban tartózkodás teljes idejében
(kivétel az egy háztartásban élők között), ezt segíteni fogjuk a székek elhelyezésével.
Rendszeres, gyakori fertőtlenítés lesz az imaházban, és a kiszolgáló helyiségekben azokon a felületeken,
amiket általában megérintünk (kilincsek, stb.)
Maszk használata nem kötelező, de ajánlott.
Folyamatos szellőztetés lesz. Az alkalmak alatt minden ablak és ajtó nyitva lesz a lehetőségekhez képest.
Tehát úgy készüljetek, hogy lehet, hogy huzat lesz. Hozzatok meleg ruhát, sapkát…
Kézfertőtlenítők lesznek a bejáratnál és a beltéren is, ezeket kérjük, hogy használjátok.
Kicsit rövidebbek lesznek az istentiszteletek. A dicsőítés is rövidített lesz (2-3 ének az elején, egy a végén).
Előreláthatólag kb. 75 percesek lesznek az alkalmak.
Az úrvacsora a szokott formában lesz megtartva. Az előkészítők és a kihordók maszkban lesznek.
Különösen figyeljünk rá, hogy más poharat és kenyérdarabot ne érintsünk meg, mint amit elveszünk. Az
úrvacsorában otthon is részt lehet venni a „megszokott” online formában is.
Az istentiszteleteket közvetíteni fogjuk, csak a szolgálattevőket fogjuk mutatni.
A betegek, illetve krónikus betegek ne jöjjenek a közösségi alkalmakra, így természetesen nem vehetnek
részt a szolgálatban sem.
65 éven felüliek csak saját felelősségre jöjjenek az istentiszteletekre. A mi javaslatunk, hogy még ne jöjjenek,
inkább az online közvetítéseket kövessék.
Maszkot nem kötelező senkinek se felvenni, de természetesen, ha valaki szeretne, akkor hordhat.
Gyermekfoglalkozások nem lesznek. 0-10 éves korig nem jöhetnek gyerekek az imaházba. Kérjük a
szülőket, hogy ha nincs más megoldás, akkor felváltva jöjjenek majd az alkalmakra. A 10 évesnél nagyobb
gyerekeknek (ezen az egyértelműség miatt azt értjük, hogy akik az adott napon már betöltötték a 10. évüket)
az istentiszteleti alkalmon kell részt venniük, tehát nem játszhatnak az imaház területén máshol.
Kávézásra nem lesz lehetőség.
A mosdót egyszerre csak egy ember használhatja, itt különösen ügyeljünk a fertőtlenítésre.

