Αξιότιμοι Θρησκευτικοί Ηγέτες των κοινοτήτων,
Απευθύνομαι σε εσάς σήμερα για να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλατε
έως σήμερα για να βοηθήσετε τον Καναδά να καθυστερήσει την εξάπλωση του COVID-19 στις
κοινότητές μας. Τις τελευταίες εβδομάδες, είδαμε να αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων
του COVID-19 στον Καναδά. Για να περιορίσουμε την εξάπλωση του COVID-19 στις κοινότητες
σε όλη τη χώρα, οι κυβερνήσεις και οι αρχές υγείας ζήτησαν από τους πολίτες να ασκήσουν
κοινωνική αποστασιοποίηση. Αυτό σημαίνει να μένουν στο σπίτι, να αποφεύγουν τα πλήθη
και να αποφεύγουν τους κοινούς κοινωνικούς χαιρετισμούς όπως οι χειραψίες. Αυτός είναι
ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να περιορίσουμε την εξάπλωση του
ασθενειών σε περίπτωση έξαρσης.
Σας ζητώ να ακολουθήσετε τις συμβουλές των αρχών δημόσιας υγείας του τόπου σας, της
επαρχίας σας ή της εδαφικής σας περιοχής σχετικά με την κοινωνική αποστασιοποίηση και
τους περιορισμούς των μαζικών συναθροίσεων, πράγμα που πιθανώς να σημαίνει προσωρινή
διακοπή όλων τακτικών λειτουργιών προς το παρόν.
Κοινωνική αποστασιοποίηση σημαίνει δημιουργία μιας προστατευτικής ζώνης δύο μέτρων
γύρω από τον εαυτό μας – αποστάση στην οποία μπορούν να εξαπλωθούν τα μολυσμένα
σταγονίδια όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε. Μέσω της κοινωνικής αποστασιοποίησης θα
προστατεύσουμε τις κοινότητές μας, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των
ευπαθών ομάδων Καναδών με προβλήματα υγείας, που κινδυνεύουν περισσότερο να
νοσήσουν σοβαρά.
Πολλά μέλη της κοινότητας μπορεί να θελήσουν να επωφεληθούν της ευκαιρίας αυτής για να
οργανώσουν μικρές συναθροίσεις στα σπίτια τους, τα διαμερίσματά τους και σε αίθουσες
εκδηλώσεων. Σας προτρέπω να χρησιμοποιήσετε τον ηγετικό σας ρόλο για να αποθαρρύνετε αυτές τις
συναθροίσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των μελών του ποίμνιου και της
κοινότητας σας.

Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Πρόκειται για μια αβέβαιη και δύσκολη χρονική περίοδος για
πολλούς και τα μέλη των κοινοτήτων σας μπορεί να στραφούν στην πίστη τους για
υποστήριξη. Σας ζητώ να συνεχίσετε να παρέχετε την απαραίτητη ηγεσία και να ενθαρρύνετε
όλα τα μέλη της κοινότητάς σας να παραμείνουν στο σπίτι τους. Θεωρώ πολύ ενθαρρυντικές
τις πολλές ιστορίες θρησκευτικών ηγετών σε όλο τον Καναδά που υιοθέτησαν εναλλακτικούς

τρόπους διάδρασης με τις κοινότητές τους, από την προσφορά λειτουργιών μέσω του
διαδικτύου έως και την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ελπίζω να δω περισσότερα
τέτοια περιστατικά καθώς συνεχίζουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες για μείωση της
εξάπλωση του COVID-19 στο επίπεδο των κοινοτήτων.

Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον κίνδυνο από τον COVID-19 στη χώρα μας
είναι με τη δική σας υποστήριξη και ηγεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση του Καναδά στον κίνδυνο από τον
COVID-19, συμπεριλαμβανομένων πηγών ευαισθητοποίησης και εγγράφων καθοδήγησης,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Canada.ca/coronavirus.
Σας ευχαριστώ,
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