
#UnityinAction

 

Plekke van aanbidding speel ’n uiters belangrike rol om vir talle mense geestelike leierskap te verskaf en ook om gemeenskappe 
byeen te bring. Die gemeenskaplike aard daarvan verhoog egter die risiko dat die oordrag van Covid-19 kan plaasvind. Riglyne 
wat gevolg en geraadpleeg moet word deur diegene wat dienste bywoon, word hieronder uiteengesit: 

Seker te maak dat 
die perk van 100 
mense 
binnenshuis en 
250 buitenshuis 
gehandhaaf word.

Benewens die dra van maskers en ontsmetting van hande terwyl ’n diens of seremonie bygewoon word, kan jy help om te verseker 
dat jou plek van aanbidding ’n veilige hawe weg van Covid-19 is deur:

Hou van dienste:

Te verseker dat almal, 
ook selebrante, hulle 
hande was of ontsmet 
wanneer hulle ’n plek 
van aanbidding 
binnekom of verlaat.

Aanbidders aan te 
moedig om een ry op 
’n keer uit te gaan 
nadat die aanbidding 
verby is.

Aankoms- en 
vertrektye te 
spasieer.

 xPlekke van 
aanbidding



’n Besprekingstelsel 
in te stel om te help 
om getalle te 
bestuur, veral vir 
dienste waar die 
vraag groot sal wees. 

Vensters en deure 
soveel as moontlik 
oop te hou om 
ventilasie in die gebou 
te verbeter. 

Vertrekke wat vir 
aanbidding gebruik 
word en gedeelde 
ruimtes gereeld en ná 
elke diens skoon te 
maak. 

Oppervlakke soos 
deurhandvatsels, tafels, 
sitplekke, handrelings en 
toilette gereeld met 
huishoudelike 
skoonmaakmiddels te 
laat skoonmaak. 

Sang, bespeel van musiekinstrumente en dreunsang is geïntegreerde dele van talle godsdienstige byeenkomste. Dit kan egter die 
risiko verhoog dat die virus versprei kan word. Aanbevole aanpassings is:

Aktiwiteite en rituele:

Hou op sing en 
dreunsing om die 
risiko te verminder 
om die virus te 
versprei. 

Beperk sang en dreunsang 
waar moontlik, selfs al word 
sosiale distansiëring gevolg en 
maskers gebruik. 



Vir plekke van aanbidding wat nagmaal bedien: 

Die nagmaalsakrament 
moet nie uit ’n gewone 
beker gedeel word nie.

Die persoon wat die eetbare 
sakrament uitdeel, moet dit 
slegs in die aanbidder se hand 
plaas en enige kontak vermy 
tussen hulle en diegene wat dit 
ontvang.

Praat, sang en dreunsang 
moet nie oor ’n onbedekte 
nagmaal geskied nie.

Aktiwiteite wat aanraking behels:

Om risiko te beperk, moet die 
teken van vrede nie deur fisiese 
aanraking gedeel word nie en daar 
moet nie hande geskud word nie.



Gedeelde items en geriewe:

Individue moet nie 
voorwerpe wat 
gemeenskaplik 
aangeraak word, 
aanraak of soen nie.

Aanbidders moet 
aangemoedig word om 
hulle eie Bybels, 
liedboeke, 
gebedeboeke of 
bidmatte te bring en 
dit aan die einde van 
die diens te verwyder.

Lokale moet nie 
hulpbronne verskaf wat 
weer gebruik kan word 
nie.

Enige 
was-/reinigingsrituele 
moet nie by die plek van 
aanbidding nie, maar 
voor almal se aankoms 
plaasvind.

https://coronavirus.westerncape.gov.za/files/atoms/files/COVID-19_Places-of-worship_insitution-check 
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-places-worship
www.alabamapublichealth.gov/covid19/assets/cov-sah-worship.pdf 

Verwysings


