First Romanian Baptist Church Houston
houstonfrbc.org

Dragi frați și surori,

Cu bucurie mare dorim să vă anunțăm că autoritățile statului Texas ne-au trimis o
informare prin care ni se permite organizarea serviciilor de închinare în incinta bisericii
începând cu data de 3 Mai 2020.

Conform ordinului executiv, semnat de guvernatorul Greg Abbott, GA-18 / Aprilie
27, 2020 (pe care îl găsiți la link-ul listat la sfarsitul acestui mesaj), bisericile sunt
considerate “servicii esențiale” și prin urmare pot organiza servicii de închinare cu
respectarea unor recomandări pentru a preveni și proteja participanții împotriva virusului
COVID 19.
Recomandările autorităților sunt următoarele:
1. Organizarea unui serviciu special de închinare pentru persoanele peste 65 de ani.
2. Persoanele care au o situație medicală precară și simptome de tusă, strănut, febră,
probleme de respirație, pierderea mirosului sau a gustului sunt rugate să rămână
acasă și să se adreseze instituțiilor medicale pentru diagnosticare și tratament.
3. Participanții la serviciile de închinare trebuie să folosească mască de protecție și
mănuși de protecție.
4. Participanții la serviciile de închinare trebuie să aibă o bună igienă a mâinilor prin
spălare cu săpun timp de minim 20 de secunde și prin folosirea de hand sanitizer.
5. Grupele de copii ale bisericii vor continua să fie inchise pe o perioadă
nedeterminată.
6. În sanctuarul bisericii, este obligatoriu să existe o distanța minimă de 6 ft ( 1,85
metri) pe bănci între participanții la serviciile de închinare. De asemenea, după
terminarea serviciului de închinare ( în holuri, parcare, spații publice) trebuie
păstrată aceeași distanță de 6 ft ( 1,85 metri) între persoane.
7. Membrii familiilor (soț /soție + copii) pot sta împreună în bănci, fără a păstra
distanța de 6 ft (1.85 metri).
8. Scaunele/băncile, alături de mânerele de la uși și suprafețele din băi vor fi
dezinfectate înainte și după terminarea fiecărui serviciu de închinare.
9. Colecta va fi făcută într-o manieră diferită, sub forma unei cutii în care fiecare
participant la închinare iși va putea pune darul pentru lucrarea Domnului.
10. Cina Domnului va fi împarțită într-o manieră diferită, astfel încât să se evite
atingerea farfuriilor/paharelor de către mai multe persoane.
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Având în vedere recomandările autorităților statului Texas, biserica noastră – First
Romanian Baptist Church Houston – va implementa toate aceste recomandări pentru a
ne putea desfășura serviciile de închinare în incinta bisericii în fiecare duminică.
Astfel, începând cu data de 3 Mai 2020, serviciile de închinare vor avea loc după
urmatorul program:
•
•

Duminica dimineața 10 am - serviciu de închinare destinat special persoanelor
peste 65 de ani.
Duminica după amiază 5 pm – serviciu de închinare destinat persoanelor până la
65 de ani.

Dorim să vă informăm de asemenea că biserica noastră va pune la dispoziția
participanților la serviciile de închinare următoarele materiale de protecție și prevenție:
- mănuși de unică folosință
- măști de protecție
- șervețele umede dezinfectante
- hand sanitizer
Toate acestea vor fi disponibile într-un loc special amenajat la intrarea în incinta
bisericii.

Lista ordinelor executive și a recomandărilor date de catre autoritățile statului Texas:
•

Executive Order – GA-18, Aprilie 27, 2020
- https://gov.texas.gov/EO-GA-18_expanded_reopening_of_services_COVID19.pdf

•

The Attorney General – Guidance for Houses of Worship During the COVD-19 Crisis,
Aprile 27, 2020
- https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/2020 Guidance for Houses of
Worship During the COVID 19

•

Texas - Minimum Standard Health Protocols for Churches & Places of Worship
- https://gov.texas.gov/OpenTexas-Checklist-Churches-Places-of-Worship.pdf
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