
Церковна Рада Української Православної Катедри Святої Софії просить прийняти до уваги протоколи для 
відновлення відвідування Храму. 

 
ВАЖЛИВО: Відвідуючи Божественну Літургію або особисто беручи участь у  подіях в Українській Православній 
Катедрі Св. Софі, ви погоджуєтесь прийняти на себе всі ризики, пов’язані з пандемією COVID-19, і погоджуєтесь 
відшкодувати та уважати невинними у будьяких шкодах Українську Православну Катедру Св. Софі, її офіцерів, 
службовців, діячів і призначених у будь-яких втратах, причинах вчинення позовів, позовах або претензіях 
пов'язаних з вашим відвідуванню церковних служб під час пандемії Ковід-19. Якщо ви вирішите прийняти участь, 
ви повинні зрозуміти, що ви робите це на свій страх і ризик, і ви зобов’язані дотримуватися всіх протоколів Квебеку 
стосовно охорони здоров’я та тих, які були складені в Українській Православному Катедрі Св. Софі для вашого 
здоров'я та безпеки. 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 
 

1. ЗДОРОВ'Я: Українську Православну Катедру Св. Софі можуть відвідувати службу лише люди, які не мають 
ознак COVID-19. Якщо у вас гарячка, кашель, біль у горлі, якщо тече з носа або задихаєтесь або не почуваєте 
себе добре, БУДЬ ЛАСКА НЕ відвідуйте Божественну Літургію особисто. Будь ласка, використовуйте інструмент 
самообстеження Health Canada на https://ca.thrive.health/covid19/en перед відвідуванням церковних служб. 
 

- Якщо ви були в тісному контакті з підтвердженими або ймовірними випадками COVID-19 протягом останніх 14 
днів, вам заборонено входити в Українську Православну Катедру Св. Софі та відвідувати Божественну Літургію. 
- Якщо ви їздили за кордон за останніх 14 днів, вам заборонено входити до Української Православної Катедри Св. 
Софі та відвідувати Божественну Літургію. 
 

2. УВАГА: Високопреосвященніший Митрополит Юрій настійно заохочував тих, хто старший 65 років та/або 
знаходиться у будь-якій з груп високого ризику щодо COVID-19 (діабет, серцеві захворювання, рак, високий 
кров'яний тиск, хвороби легенів або люди з ослабленою імунною системою від такого медичного стану чи 
лікування, як хіміотерапія, щоб не вчащали на Літургію. Це відповідає директивам охорони здоров'я, встановлених 
міністерством Quebec Health. 
 

- Ми рекомендуємо тим, хто живе з ризикованими людьми, не вчащати, поки діють обмеження через 
COVID-19. 
 

3. МАСКИ: Прихожани та волонтери зобов’язані носити немедичні маски протягом усього часу в усіх приміщеннях. 
Ця обережність діє для захисту найбільш вразливих груп нашої громади, а також для приміщень закладу 
(наприклад, сходів, проходів та туалетів), де важко здійснювати фізичне дистанціювання. 
Прихожанам рекомендується приносити власні маски. Якщо у вас її немає, маски будуть надані за пожертву. О. 
Володимир буде носити маску лише тоді, коли йому потрібно бути ближче 2 метрів від присутніх (наприклад, 
консультація чи привітання в кінці служби). 
 

4. ФІЗИЧНЕ ВИДАЛЕННЯ: Через фізичні вимоги до дистанції кожен другий стіл буде закритий для сидіння. Ви 
зобов’язані підтримувати 2-метрову фізичну відстань від осіб за межами вашого домогосподарства. Ви будете 
сидіти в місці призначеному монітором і не зможете змінювати місце розташування або лавку після сидіння. Діти 
завжди повинні залишатися з батьками або іншими відповідальними дорослими. 
 

- Ця вимога фізичного відсторонення повинна постійно підтримуватися на церковній власності та всередині 
будівлі. 
- Такі приміщення в церкві вважаються закритими для присутніх: - хори - весь підвал (крім туалетів) 
 

5. РЕЄСТРАЦІЯ: Ви повинні попередньо зареєструватися до суботи до 12:00 вечора перед Літургією. Щоб 
зареєструватися по телефону або електронною поштою, зателефонуйте до Анни Малиновської за номером (514) 
232-2818 або home_anna@hotmail.com 
 

Літургію можуть відвідувати лише ті, хто попередньо зареєструвався та підтвердив їх відвідування. Якщо ви 
з’явитеся, а вашого імені немає в списку, ви не зможете увійти до Храму. 
 

Ми просимо, якщо ви відвідували попередню недільну Літургію, дозвольте реєструватися на наступну неділю, того 
хто не мав нагоди її відвідати. Якщо є достатньо місця, ми розмістимо вас. 
 

Списки: Імена людей для здоров'я чи вздоровлення повинні бути надіслані в електронному вигляді або по 
телефону не пізніше п’ятниці до о. Володимира за номером (514) 947-2235, або kouchnir.volodymyr@gmail.com, 
якщо ви хочете, щоб кохану особу пом’янули в Проскомідії. 
 

ПРИБУТТЯ В ХРАМ 
 

Зверніть увагу: ми просимо вас надіти маску перед тим, як входити до Храму і постійно підтримувати соціальне 
віддалення. 
 

6. Прихожан просять прибути вчасно. Відвідувачі повинні приїхати за 15 хвилин до початку кожної Служби. 



Ми очікуємо, що кількість відвідувачів, яких ми зможемо прийняти, буде приблизно 75, але це буде залежати від 
кількості сімей, оскільки для сімей з одного домогосподарства фізичне віддалення не потрібне. 
 

7. Перед входом у церкву писар підтвердить, що ви зареєстровані, і запитає: чи є у вас симптоми COVID-19; чи 
виїжджали за кордон за останніх 14 днів; або мали тісний контакт з особою з підтвердженою справою або 
припущеною справою COVID-19 протягом останніх 14 днів. Якщо відповідь на будь-яке з цих питань - так, вам 
заборонено входити в Храм. 
Вхід до храму буде через головні двері. Двері будуть відчинені, щоб не було потреби торкатися ручок для 
входу. Вам запропонують використовувати дезінфікуючий засіб для рук, який надає Церква, перш ніж входити до 
нави (середньої частина храму). 
 

8. Через високий ризик передачі від загальних предметів спільні молитовники, конверти для дарування та ручки не 
дозволяються. Будь ласка, приносіть із дому свій молитовник, конверти та ручки для особистого користування. 
Недільні Листочки можна дістати по інтернеті. Друкованих не буде на певний час. 
 

9. Будь ласка, зачекайте, коли доброволець направить вас туди де ви можете сидіти. Помістившись, не 
пересувайтесь по церкві, хіба що потрібно використовувати туалет. Немовлята та діти повинні залишатися між 
батьками, щоб підтримувати соціальне віддалення. 
 

ТУАЛЕТ: У туалет допускається лише одна людина на раз. Дезінфікуючі продукти будуть надані для вашого 
використання. Якщо ви використовуєте туалет, ви несете відповідальність за санітарну обробку до та після 
використання. Двері залишаться відкритими для безконтактного входу. 
Якщо парафіянин повинен покинути Храм під час Літургії, будь ласка, виходьте через вхідні двері. 
 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
 

10. БЕЗ СПІВУ: Через більш високий ризик, пов’язаний зі співом, спів буде обмеженим хором (обмежено до 2-4 
учасників). 
 

11. ШАНУВАННЯ СВЯТОГО: Усі дії шанування Ікон, Євангелії, Мощей, Хрестів, цілування руки Священика та 
помазання єлеєм призупиняються в цей час і замінюються низьким поклонінням. 
 

12. СВІЧКИ: У цей час тримання свічок у призначений час у Літургії припинено. Якщо особи бажають потримати 
свічку для поминальної служби, вони можуть придбати свічку у паламарів та потримати запалену свічку у 
призначеному їм місці в часі поминальної служби а потім можуть забрати її додому після служби. Роздача 
будьяких посвячених страв забороняється згідно з настановами охорони здоров'я Квебеку. 
 

13. ТАЇНСТВА: Сповідь та Причастя будуть доступні згідно протоколів безпеки COVID-19 
 

ВИХІД З ХРАМУ 
 

Виходити з Храму буде по одній родині на раз і цим керуватимуть наші волонтери. Ви можете перехреститися і 
поклонитися іконам, коли група відходить. 
 

Ви вийдете через вхідні двері церкви. 
 

Прихожани повинні санітувати руки при виході з церкви. Буде надано дезінфікуючий засіб для рук. Переходите 
треба безпосередньо до своїх транспортних засобів та/або до громадського транспорту. 
Фізична дистанція між сім'ями завжди повинна підтримуватися (2 метри). 
 

САНІТІЗАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ 
Перед та після кожної послуги всі високодотиковані поверхні, такі як ручки дверей, лавки, стільці тощо, будуть 
належним чином очищені відповідно до схвалення Quebec Health. 
Всі посудини для санітарно-гігієнічного очищення рук мають бути заповнені після кожної послуги. 
 

ПІДТРИМКА ВІДСТЕЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ 
Щоб можна було стежити за контактами та для подальшого контролю, ми будемо вести список присутніх на 
Божественній Літургії протягом 14 днів. Список буде наданий службам охорони здоров’я Квебеку лише за їх 
запитом. Список буде знищений через 14 днів. 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Оскільки безпека всіх є нашою найбільшою турботою, якщо будь-який учасник не 
дотримується фізичного дистанціювання або місцевих протоколів Quebec Health та цієї громади, вас можуть 
попросити вийти, а також не дозволяти повертатися під час обмежень COVID 19. 
 

Нам потрібно піклуватися про безпеку інших людей, навіть якщо ми не піклуємось про себе. Це вираження Божої 
любові до інших. 


