
Tóm tắt hướng dẫn cho các cuộc nhóm họp về tâm linh và các lễ  

của các tôn giáo trong mùa dịch COVID-19 

27 tháng 4 năm 2020 

Đây là những điều quan trọng cần biết của tiểu bang Iowa trong việc nhóm họp về tâm linh và lễ 

tôn giáo trong mùa dịch COVID-19. 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, các cuộc nhóm họp về tâm linh và các lễ trong tôn giáo sẽ 

được cho phép nếu nhà thờ, chùa chiền và các nơi thờ phượng khác dọn dẹp sạch sẽ theo quy 

định nơi họ nhóm họp hầu giúp bảo vệ sức khỏe y tế cho người tham gia và tuân theo các 

hướng dẫn về sức khỏe y tế trong cộng đồng. Dưới đây là một số cách giúp nhà thờ, chùa chiền 

và những nơi thờ phượng khác được an toàn. 

● Nếu có thể, hãy nên tổ chức các buổi lễ qua truyền thanh (audio) hoặc truyền hình (video) để 

cho phép mọi người tham gia từ nhà. Ở nhà là một cách tốt nhất làm chậm lại sự lây lan của 

dịch COVID-19. Ở nhà cũng sẽ giúp bảo vệ những người có điều kiện sức khỏe không tốt và 

những người lớn tuổi trên 65. 

● Tổ chức các buổi lễ hay nhóm họp nhỏ hơn hoặc tổ chức  ngoài trời. 

● Lau chùi sạch và tuân theo các hướng dẩn vệ sinh trong tất cả các cuộc nhóm họp trực tiếp. 

Nhà thờ, chùa chiền và các nơi thờ phượng phải được lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ và vệ sinh 

thường xuyên. Sử dụng chất khử trùng tay. Tổ chức cách rước lễ và cách quyên góp tiền thau 

hay cúng dường khác hơn lúc bình thường để tránh việc tiếp xúc giữa mọi người. 

● Những người không sống cùng nhà phải ngồi cách nhau ít nhất sáu bước (feet). Không nên 

bắt tay hoặc tiếp xúc gần với nhau. 


