
                                 Mayo 2, 2021 

Ang Sumusunod na Impormasyon ay Tungkol sa Patakaran sa Misa ng Ichinomiya 

Cathlolic Church 

1. Nililimitahan ng simbahan ang mga sumali sa misa hanggang sa 100 katao lamang. 

2. Hindi pinapayagan ang pag-awit sa misa. Maari lamang gamitin ang Organ. 

3. Pagbabawal ng paggamit ng mga mikropono at amplifier. 

4. Ang homily ay dapat na sa mga limang minuto lamang. 

5. Huwag iparada ang sasakyan nang iligal sa tabing kalsada ng simbahan. 

6. Ang pangungumpisal ay hindi maaaring gawin sa regular na silid ng kumpisalan (Maaari itong 

magawa sa ikatlong palapag na silid). 

7. Palaging magsuot ng mask sa simbahan. 

8. Magdisimpekta ng mga kamay bago pumasok sa simbahan sa ground floor at sa ikalawang 

palapag. Ang disinfectant (Alkohol) ay nakalagay sa mga pasukan. 

9. Huwag kantahin ang "Mass Prayer". Gawin ang misa sa anyo ng recital. 

10. Iwasan ang "Tatlong sumusunod!" 

  1, Ang sirkulasyon ng hangin sa silid ay hindi nagbabago (Mahirap pasukan ng hangin na may   

mahinang bentilasyon). 

  2, Pagtitipon ng maraming tao (Masikip na lugar na may mahinang bentilasyon). 

  3, Pakikipag-usap ng malapitan sa tao(Malapitan pag-uusap sa mga masikip na lugar). 

11. Panatilihing tahimik ang loob ng simbahan.  

12. Hindi pinapayagan ang pag-uusap sa pasilyo(hallway), sa loob ng simbahan o sa paradahan o 

parking area at walang pagtitipon na ganapin sa paligid ng simbahan maliban kung kinakailangan 

lamang bago at pagkatapos ng misa. 

 

Pagpapaliwanag 

Mga sukat ng Saradong puwang. (Measures of Closed spaces.) 

Kung may mga bintana, mahalagang buksan ang mga bintana at pintuan ng hindi bababa sa 

dalawang beses sa isang oras sa loob ng ilang minuto upang payagan ang agos ng hangin. 

Ano ang Mga lugar na Masikip? 

Nangangahulugan ito na maraming tao ang nagkakasama, o kahit na isang maliit na bilang ng 

mga tao ay nagkakasama sa isang maliit na distansya. 

Mga sukat ng mga lugar na Masikip 

Panatilihin ang tamang distansya sa ibang tao (dalawang metro o higit pa o hindi bababa sa isang 

metro). 

Ano ang mga setting ng Close-contact? 

Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng pag-uusap, pagbigkas, samasama sa pag-eehersisyo na 

malapitan at iba pa. Na maaabot ng bawat isa. 

Mga sukat ng mga setting ng Close-contact 

Panatilihin ang isang sapat na distansya at magsuot ng mask kapag nagsasalita, nag-eehersisyo, 

atbp. 


