
 

 

Українська Православна Церква Святого Івана Хрестителя 
Ошава, Онтаріо 

Парафіяльні Правила Щодо Обмеженого Відвідування Церковних Служб 

1. Якщо Ви маєте серйозні проблеми зі здоров’ям чи слабку імунну систему, належите до 
вразливого сегменту суспільства, або лікар рекомендує вам уникати громадських зборів 
через пандемію COVID-19, а також маєте контакт з тими, хто підпадає до 
вище перерахованих категорій (як, наприклад, з батьками літнього 
віку), ПРОСИМО ВАС УТРИМАТИСЬ ВІД ВІДВІДУВАНЬ ЦЕРКОВНИХ 
СЛУЖБ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОШИРЕННЮ ІНФЕКЦІЇ. 

 2. Кожен, хто бажає увійти до храму, повинен ретельно оцінити свій стан відповідно до 
критеріїв, розміщених ззовні на дверях Церкви та у тамбурі. Якщо у вас лихоманка, ангіна або 
ви маєте інші симптоми коронавірусу, такі як нежить, кашель, блювота, понос або 
загалом почуває себе погано,  терміново ПОВЕРНІТЬСЯ ДОМУ І В НІЯКОМУ РАЗІ НЕ 
ЗАХОДЬТЕ ДО ЦЕРКВИ! 

3. Парафія буде дотримуватися всіх провінційних та федеральних інструкцій щодо охорони 
здоров'я відносно обмеження кількості прихожан у церкві, заходів соціального 
дистанціювання, гігієнічних протоколів тощо. 

 4. Настійно рекомендується прихожанам приїздити до храму у власному транспортному 
засобі або домовлятись з іншими парафіянами, щоб їх підвезли. Утримуйтесь діставатись до 
церкви за допомогою Uber, Lyft, таксі чи будь-яким іншим способом громадського транспорту.  

 5. Парафіяни, які бажають взяти участь у службах,  повинні зазделегідь  зареєструватися он-
лайн чи за телефоном через парафіяльну службу, де їх буде зареєстровано за принципом 
“перший прийшов - перший отримав», з розумінням того, що перевага буде надана 
парафіянам, чіє членство у доброму стані.   

а. До тих пір, поки не будуть зняті всі обмеження на відвідування, ми будемо старатися 
мати стільки церковних служб, скільки потрібно для розміщення всіх бажаючих 
відвідувати служби щотижня. 

б. Ми просимо, щоб вірні відвідували не більше однієї служби на тиждень, щоб надати 
можливість на відвідування і іншим парафіянам.  

6. До подальшого повідомлення, для уникнення навіть найменшої можливості зараження, 
Вечірні служби будуть транслюватися лише в прямому ефірі on-line без відвідування 
громадськості. Недільні (і Святкові) Літургії будуть відкриті для обмеженого відвідування 
парафіянами відповідно до чинних провінційних настанов. 

7. Відповідно до провінційних настанов, похорони також можуть проводитись у храмі. Коли в 
храмі відбувається похорон, усі парафіяльні та провінційні вимоги мають бути дотримані, а 
працівники похоронного заведення мають нести відповідальність за ведення журналу всіх 
присутніх, записуючи їхні імена та контактну інформацію, а також повинні надати копію цього 
журналу до парафіяльного священика або голови парафіяльної ради. 



 

 

8. Храм буде належним чином дезінфікований після кожної Літургії чи Похорону відповідно до 
діючих настанов та рекомендацій щодо охорони здоров’я. 

9. Увійшовши до храму, всі парафіяни мають ОБОВ'ЯЗКОВО дезінфікувати руки на місці 
встановленого дезинфікатору.  

10. Заходячи до Церкви усі парафіяни повинні мати на обличчі маску. 
Настійно рекомендується носити маски і під час служби, відповідно до чинних провінційних 
правил охорони здоров'я. 

11. Усі зареєстровані для відвідування богослужіння повинні приходити до храму не пізніше 
ніж за 10 хвилин до початку служби, і бути на відведених для них місцях не пізніше ніж за 5 
хвилин до початку служби. При початку служби, двері церкви будуть триматись зачинені на 
замку. 

12. Різні розміри свічок будуть доступні у пачках по 5 та 10 доларів на столі що у задній 
частині Церкви праворуч при вході. Парафіяни, які бажають придбати свічки, повинні мати 
при собі готівку і заплатити рівно таку суму, на яку вони хочуть придбати свічки. Після 
оплати, підібрати свічки не зачіпаючи решту і перейти наперід для їх запалення 
(дотримуючись правил соціального дистанціювання), та опісля повернутись до свого місця. 

13. Біля столу буде знаходитись помічник чи службовець, який допоможе придбати 
свічки, конверти для пожертв та поминальні книжечки («грамоти»). Службовець також несе 
відповідальність за ведення журналу відвідувань. 

14. Лавки обклеєні і відзначені так, щоб усі парафіяни були не менше двох метрів один від 
одного. Миряни можуть сидіти лише в місцях відкритих до проходів і не можуть рухати чи 
переклеювати стрічку. Пари / діти / та вірні, що живуть в одному будинку або в одному 
"соціальному міхурі", можуть сидіти разом. 

15. Просимо батьків якомога більше приділяти уваги, щоб їхні діти залишались на своїх місцях 
і не блукали по Церкві чи іншим чином порушували правила соціального дистанціювання. 

 16. Як тільки ви дісталися до свого місця, будь ласка, не переходьте і не залишайте його 
щоб зберігати правила соціального дистанціювання  протягом тривалості служби. 

17. Усі молитовники та інші предмети було вилучено з лавок. Будь ласка, приносьте із собою 
власні молитовники та забирайте їх додому після служби. Парафіяни, які бажають придбати 
молитовники для особистого користування, можуть заздалегідь домовитись про це з Отцем. 

 18. Всенародний спів заборонено до подальшого повідомлення. Якщо ви 
маєте звичку співати разом із співаками, будь ласка, обов'язково треба носити маску, 
якщо часом, за силою звички, ви випадково заспіваєте. 

19. Ікони та інші предмети можна шанувати кланяючись перед ними та перехрещуючись, 
цілувати чи торкатися їх не потрібно. 



 

 

20. Свічки, які як правило, тримаються вірними для Великих та Малих входів, читання 
Апостола / Євангелія, на Похоронах чи Панахиді, не будуть роздаватися або зберігатися 
вірними до подальшого повідомлення. 

21. Ні Євангеліє, ні Хрест, ні будь-які інші богослужбові речі не будуть пропонуватись 
священником для цілування. 

22. Парафіяни повинні уникати користування туалетними кімнатами, якщо це абсолютно 
неминуче. Тільки одному парафіянину (або парафіянину зі своєю дитиною) дозволено 
знаходитись у туалетній кімнаті одночасно. Ті, хто відвідують туалетну кімнату, повинні 
ретельно вимити руки до та після користування туалетом. Повернувшись до церкви з 
туалетної кімнати, парафіяни повинні знову санітувати/дезінфікувати руки. 

23. Після закінчення служби протріть місце навколо себе наданими дезінфікуючими 
серветками та продезінфікуйте руки перед виходом з храму. 

24. Якщо ви хочете отримати благословенний вівтарний хліб (просфора/антидорон) після 
Літургії, він буде доступний в окремих паперових стаканчиках на столі, що позаду у церкві та 
біля виходу. Ті, хто не зареєстрований на програму PAR (Заздалегідь Одобрені Пожертви/Pre-
Authorized Remissions), можуть залишити свої пожертви у кошику, який буде розміщений на 
тому ж самому столі. Будь ласка, дотримуйтесь всіх правил соціального дистанціювання під 
час виходу, і не торкайтеся жодної паперової чашки, крім тієї, яку ви візьмете з собою. 

 25. Якщо хтось не дотримується цих інструкцій, йому буде знову зауважено і нагадано за 
них черговим службовцем. Якщо недотримання буде тривати, порушника попросять 
залишити церкву. 

26. Якщо ви або хтось із вашої родини спостерігає у себе симптоми COVID протягом 
двох тижнів після служби, яку ви відвідували в Церкві, негайно повідомте про це 
парафію. 

Ми глибоко стурбовані як духовним, так і фізичним здоров’ям наших вірян. Якщо є 
якісь запитання щодо цих керівних принципів, будь ласка, зверніться до священика парафії 
чи голови парафіяльної ради для роз'яснення. 

Ми просимо всіх вірних бути максимально сумлінними у дотриманні вказівок та 
норм провінційних органів та органів охорони здоров’я, а також цих парафіяльних настанов, 
оскільки черговий спалах або збільшення випадків захворювань може призвести до 
подальшого карантину, чого ніхто з нас не бажає. Пам’ятаймо,  що увага до деталей з боку 
кожного є запорукою безпечного відкриття нашої Церкви для обмеженої кількості прихожан. 
Ми заздалегідь дякуємо вам за співпрацю. 

Спаси Вас, Господи! 

о. Богдан Гладьо, Настоятель               Др. Павло Славченко, Голова Парафіяльної Ради 

 


