
 
Αγαπητοί,  

Ο νέος κορωνοϊός (COVID-19) επηρέασε βαθιά τον τρόπο μας ως ενοριτες να λειτουργειθουμε και αναμένουμε ότι θα 
εξακολουθήσει να επηρεάζει τη ζωή μας στο προσεχές μέλλον. Επί του παρόντος, προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, ώστε να 
επιτρέψουμε στους πιστούς να επιστρέψουν στον Ναό της ενορίας μας στο Ρίβερ Γκρόουβ. 

Στην Αγία Τριάδα, συστήσαμε Ομάδα Ασφάλειας της Ενορίας για τον COVID-19 προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι 
ακολουθούμε όλες τις συστάσεις που εκδίδει η Μητρόπολή μας και οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του 
Κέντρου Ελέγχου και Προλήψεως Ασθενειών (CDC). 

Παρότι επί του παρόντος τελούμε τη λειτουργία στο Ναό της Ιεράς Μεταμορφώσεως, έχουμε θέσει σε ισχύ ειδικές διαδικασίες 
ασφαλείας. Διατηρούμε, και θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε, πρόγραμμα επαγγελματικού καθαρισμού του Ναού και 
ψεκάζουμε όλες τις επιφάνειες με ειδικό αντιβακτηριδιακό διάλυμα. Διενεργήσαμε συντήρηση στο σύστημα εξαερισμού (air-
conditioning) και αλλάξαμε όλα τα φίλτρα. Προσθέσαμε προσωρινά μια νέα τουαλέτα στον προαύλιο χώρο με εξωτερικό νιπτήρα 
χεριών. 

Εξαιτίας των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης θα πρέπει καταρχήν να περιορίσουμε τον αριθμό των πιστών που θα 
παρίστανται στη λειτουργία. Μέλη του Συμβουλίου της Ενορίας μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με τις διαθέσιμες 
ημερομηνίες, κατά τις οποίες θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την ιερή λειτουργία εντός του Ναού. Εάν ασθενήσετε 
εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή δεν αισθάνεστε καλά, παρακαλείσθε να παραμείνετε στο σπίτι. Αυτός ο ιός είναι πιο 
επικίνδυνος για τους ηλικιωμένους και όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά 
τις σχετικές οδηγίες του CDC στην ιστοσελίδα cdc.gov/coronavirus.gov ή/και τις οδηγίες που έχει εκδώσει η Μητρόπολη του 
Σικάγο στην ιστοσελίδα chicago.goarch.org. 

Για όσους παρακολουθούν τη λειτουργία, θα προσφέρονται μάσκες και αντισηπτικό χεριών εντός του Ναού. Όλοι όσοι 
προσέρχονται στο Ναό οφείλουν να φορούν μάσκα ή άλλο κάλυμμα προσώπου. Εντός του κτηρίου του Ναού θα τηρούνται οι 
κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης (απόσταση 6 ποδιών ή 2 μέτρων μεταξύ πιστών) και θα υπάρχει καθοδήγηση προς τις 
θέσεις παρακολούθησης της λειτουργίας. 

Αυτή τη στιγμή μόνο η Θεία Λειτουργία και οι προγραμματισθείσες κηδείες τελούνται στο Ναό της Ιεράς Μεταμορφώσεως. 
Εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση επιπλέον τελετών. 

Παρότι είναι μεγάλη μας χαρά που μπορούμε να σας υποδεχθούμε πλέον στο Ναό, παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή την περίοδο 
δεν θα πραγματοποιείται η ώρα της συντροφιάς μετά τη λειτουργία.  

Τέλος, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι, μετά από κάθε λειτουργία, το κτήριο του Ναού θα απολυμαίνεται κατάλληλα, σύμφωνα και 
με τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας. 

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια της κοινότητάς μας είναι πολύ σημαντικές ενώ συνεχίζουμε να τιμούμε την ιερή λειτουργικη 
μας παράδοση. Θα συνεχίσω να σας ενημερώνω, ανά τακτά διαστήματα, όσο εξελίσσεται και η γενικότερη κατάσταση. 
Κατανοούμε ότι οι τελευταίοι μήνες υπήρξαν δύσκολοι και δημιούργησαν νέες προκλήσεις για όλους. Είμαι επιπλέον σίγουρος 
ότι επιθυμείτε να βρεθούμε σύντομα από κοντά μαζί και να συμμετέχουμε στη λειτουργια ως οικογένεια. Στο μεταξύ, εύχομαι 
σε εσάς και τις οικογένειές σας ασφάλεια και καλή υγεία. 

Με εκτίμηση,  

Τζέιμς Λακέρδας   (Προσωρινός Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ενορίας) 


