
『ミサについての一宮教会の方針』（ベトナム語版） 

PHƯƠNG CHÂM CỦA NHÀ THỜ ICHINOMIYA VỀ THÁNH LỄ  

1. Giới hạn tới 100 người vào Thánh Đường. 

2. Trong thánh lễ không được hát, chỉ đánh đàn. 

3. Cấm sử dụng mích riêng, âm li. 

4. Bài giảng khoảng 5 phút. 

5. Không được đậu xe trái phép ở đường gần khu vực Nhà Thờ. 

6. Về bí tích hòa giải, không tiến hành tại phòng xưng tội (tiến hành tại phòng ở tầng 3) 

7. Trong Nhà Thờ thì nhất định phải đeo khẩu trang. 

8. Tiến hành sát khuẩ tay tại lối vào Thánh Đường, vào Nhà Thờ. 

9. Trong thánh lễ không hát các kinh như kinh thương xót, vinh danh...mà tiến hành đọc. 

10. Thực hiện 3 biện pháp chống dịch (không tụ tập nơi kín, đông người, tiếp xúc gần 

11. giữ im lặng trong Thánh Đường. 

12. Tại khu vực trong và quanh Nhà Thờ, ngoài trường hợp cần thiết thì không được tập trung 

trước và sau thánh lễ. 

 

<tham khảo> 

Nơi kín 

chính sách về nơi kín là, trường hợp có cửa sổ thì cần thiết mở cửa mỗi giờ từ 2 lần trở lên, mỗi 

lần một ít phút, để lưu thông gió. 

Nơi đông  

nơi đông là khi có nhiều người tập trung, hoặc ít người nhưng tập trung trong cự li ngắn. 

về chính sách liên quan đến nơi đông người thì cùng cố gắng giữ khoảng cách đủ để cả 2 người 

sải tay ra cũng không chạm tới nhau (trên 2 mét, ít nhất là 1 mét) 

Nơi tiếp xúc gần 

Nơi tiếp xúc gần là nơi mà vận động, nói chuyện, phát ra âm thanh trong cự li là có thể chạm tay 

tới. 

Chính sách về nơi tiếp xúc gần là trong quá trình vận động, phát thanh, nói chuyện thì giữ cự li 

vừa đủ, và đeo khẩu trang. 

 


