
                                Fișa de înscriere în timpul Pandemiei COVID-19

                                               Începând cu 1 mai 2020

Data:____________________________________________

Nume:___________________________________________

Telefon:__________________________________________

E-mail:___________________________________________

CERTIFIC CĂ URMĂTOARELE SUNT  ADEVĂRATE:

• Nu am fost diagnosticat cu COIVD-19 și în prezent nu am simptome din COVID-19.

• Nu sunt un profesionist din domeniul sănătății care are grijă de pacienții cu COVID-19.

• Nu am fost expus altor persoane care au COVID-19 și nu am grijă de cineva care are COVID-

19.

• Nu sunt în mod special vulnerabil la COVID-19 din cauza vârstei sau a unui afecțiuni medicale 

de bază definită de Health Canada și / sau autoritățile sanitare provinciale.

• Nu am participat la niciun eveniment de grup/ petreceri / în alte parohii unde precauțiile de 

distanțare sociale și siguranță nu sunt în vigoare în ultimele 14 zile.

ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN BISERICA, SUNT DE ACORD CU:

• Să mă spăl pe mâini și sa mențin distanța socială de doi metri în orice moment.

• Să port o mască în orice moment (copiii sub 8 ani nu trebuie să poarte măști). Este recomandat

ca copiii mici să rămână acasă în timpul fazei de redeschidere.

• Să pun o mască nouă după ce am primit Sfânta Împărtășanie.

• Să nu sărut icoanele, potirul sau mâna preotului.

• Să respect instrucțiunile persoanelor autorizate și sa rămân la locul desemnat pe tot timpul 

slujbei religioase.

• Să plec imediat după terminarea slujbei religioase, menținând protocoalele de distanțare 

socială.

ATENȚIE:

Conform dispozitiilor autorităților de sănătate, adulții în vârstă precum și persoanele de orice 

vârstă, care au afecțiuni grave severe, ar putea avea un risc mai mare sa contracteze COVID-

19, inclusiv:



• Persoanele cu boli pulmonare cronice sau astm moderat până la sever

• Persoanele care au boli cardiace grave

• Persoanele care sunt imunocompromise

• Persoanele cu obezitate severă (indicele de masă corporală [IMC] de 40 sau mai mare)

• Persoanele cu diabet

• Persoanele cu boală renală cronică aflate în dializă

• Persoanele cu boală hepatică

În timp ce parohia noastră ia măsuri de precauție pentru a preveni răspândirea COVID-19, nu 

putem garanta că nu ve veti infecta. Participarea la servicii vă poate crește riscul de contractare 

COVID-19, mai ales dacă aveți peste 65 de ani sau prezentati o stare de sănătate precară. 

Intrând în acest spațiu, vă asumați în mod voluntar acest risc crescut de expunere la COVID-19 

sau la o potențială infectare cu acesta. .

______________________________________
Semnătură 


