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10 Iulie 2020

COMUNICAT
Către toate bisericile Pfingstkirche Gemeinde Gottes in Österreich,
Stimați frați,
în urma relaxării măsurilor guvernamentale de siguranță privind răspândirea virusului Covid-19, bisericile
noastre și-au reluat slujbele conform comunicatului nr. 014/2020 din data de 30.05.2020.
Reluarea slujbelor s-a făcut în conformitate cu noile reguli guvernamentale prezentate. Cu toate acestea, în
data de 21.06.2020 s-a constatat primul caz de infecție cu Covid-19 în biserica „Poarta Cerurilor”, iar la scurtă
vreme și în biserica „Muntele Garizim”, ambele din Linz.
Până la această oră avem 75 de persoane infectate cu Covid-19 în 4 biserici din Landul Oberösterreich.
Pentru a preveni alte îmbolnăviri, Comitetul Executiv a hotărât în ședința online din data de 09.07.2020,
suspendarea tuturor slujbelor până la data de 31.07.2020 din următoarele biserici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poarta Cerurilor - Wankmüllerhofstrasse 8, 4020 Linz
Muntele Garizim - Oberfeldstrasse 10a, 4020 Linz
Speranta - Dauphinestrasse 51, 4030 Linz
Agape - Sepp-Stöger-Straße 7, 4400 Steyr
Muntele Sionului - Kohlgrube 28, 4902 Wolfsegg
Eben-Ezer - Frankenburgerstraße 6, 4870 Vöcklamarkt
Speranta - Furth 70, 5231 Schalchen
Betania - Moosstraße 10a, 5230 Mattighofen
Gabata - Mittendorf 6, 5122 Hochburg-Ach
EL-Betel - Grillparzerstraße 54, 3300 Amstetten
Emanuel - Gewerbestraße 6, 3304 St. Georgen am Ybbsfelde

Împreună cu Pastorii bisericilor amintite, vom analiza situația din regiune și astfel vom decide împreună
masurile ce vor urma.
Celorlalte biserici vă cerem să respectați cu strictețe toate regulile de igienă cerute:
•
•
•
•
•
•
•
•

distanța: în sanctuar 1 metru (sau un scaun) între participanții care nu locuiesc împreună
masca: trebuie purtată la intrarea în biserică până la locul unde vă așezați, la plecare, sau la o eventuală
deplasare în incinta sanctuarului. În timpul slujbei masca nu este obligatorie
igiena: dezinfectanți la intrarea în biserică, toalete, etc...; fără contact interpersonal; obiectele și mobila
care sunt frecvent atinse trebuie dezinfectate des
clădirea trebuie bine aerisită înainte și după fiecare slujbă
coșurile pentru colectă nu sunt date printre rânduri, ci se află în forma unei cutii pe holul bisericii
coruri, formații, fanfare: au voie să cânte cu distanța mărită între persoane și față de public
cei bolnavi sau cu simptome de boală nu au voie să participe la slujbe
toți cei care slujesc trebuie să-și spele mâinile cu apă caldă și săpun înainte de slujbă și să-și
dezinfecteze mâinile
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Oficierea actelor de cult este în directa responsabilitate a Pastorului local, cu condiția ca desfășurarea și
oficierea actelor de cult să fie în conformitate cu măsurile amintite.
Câteva precizări privitoare la oficierea actelor de cult:
• Cina Domnului se va putea oficia doar dacă cele 2 elemente sunt pregătite pentru fiecare persoană în
parte (nu pot bea din același pahar 2 persoane). Împărtășirea se va face individual, respectând distanțele
stabilite în măsuri).
• binecuvântări de copii, rugăciunea de binecuvântare se face cu mască.
• botez în apă, slujitorii vor purta mască.
Comitetul Executiv solicită fiecărei conduceri locale să se asigure că toate aceste măsuri vor fi respectate
pentru a evita eventuale îmbolnăviri.
Vă dorim tuturor sănătate și protecția Domnului să fie peste toate bisericile!
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