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Шановні лідери релігійних громад, 
 
Дозвольте мені висловити вдячність за ваші невтомні зусилля, спрямовані на зменшення поширення 
COVID-19 у нашіх громадах. Ваша праця є важливою для наших громад, і я хотіла б висловити свою 
щиру подяку за просунення у ваших громадах публічних заходів з охорони здоров’я у цей період. 
 
Нинішнє зростання випадків зараження на COVID-19 у кількох регіонах країни викликає занепокоєння. 
У цей час релігійні лідери відіграють критичну роль у спрямуванні своїх громад. Заохочуючи всіх 
канадців пристосувати свій побут та свої плани на наступні місяці таким чином, щоб зменшити 
поширення COVID-19, я звертаюся до вас по допомогу. 
 
Справа в тому, що, згідно з повідомленнями, певна кількість спалахів була пов’язана зі скупченням 
людей під час весіль, похоронів та інших релігійних та громадських зборів. Крім того, погода, 
календарні свята та інші події у цю пору року можуть сприяти тому, що все більша кількість групових 
заходів проводитиметься у приміщеннях, а це збільшує ризик подальшого поширення вірусу. 
 
Дозволю собі нагадати про існування посібника для зменшення ризику під час зборів та публічних 
заходів, підготовленого Агенцією з охорони здоров’я Канади, який я розповсюдила у липні цього року 
на допомогу фізичними особам, групам та організаціям для того, щоб вони могли оцінити ризики при 
плануванні, організації та проведенні зборів, групових чи масових заходів під час пандемії COVID-19. 
Цей посібник пропонує також приклади заходів, яких можна вжити для зменшення потенційного 
ризику поширення COVID-19. Додам також, що, хоча провінційні, територіальні та місцеві органи 
охорони здоров’я встановили максимально припустимі кількості присутності на зборах, вам слід 
припустити варіанти зменшення цих максимумів, а також зміни формату зборів та конкретних 
організаційних параметрів у залежності від рівня поширення інфекції у вашій громаді. 
 
Те, що внаслідок похолодання, більше часу проводиться у приміщеннях, може також призвести до 
розвитку в людей почуття суму, стресу, розгубленості та неспокою. Вам, вашим організаціям і далі 
належатиме провідна роль у підтримці духовного здоров’я у ваших громадах. На сайті 
Canada.ca/coronavirus викладений також широкий вибір безпосередніх ресурсів та допоміжних засобів 
для канадців, в тому числі портал Wellness Together Canada. 
 
Знову дякую вам за допомогу Канаді у зменшенні поширення COVID-19 у наших громадах. По 
докладнішу інформацію про боротьбу Канади з COVID-19, у тому числі по інформаційні та вказівні 
ресурси, запрошую відвідати сайт Canada.ca/coronavirus.  
 
З повагою, 
 
Д-р Тереза Тем, головний адміністратор з питань охорони здоров’я Канади 
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