Prezados líderes da comunidade religiosa
Estou me dirigindo a vocês hoje para agradecê-los pelos seus esforços em ajudar o Canadá a
retardar a propagação do COVID19 em nossas comunidades. No decorrer das últimas semanas,
vimos um aumento do número de casos do COVID-19 no Canadá. Para reduzir a propagação do
COVID-19 em comunidades por todo o país, governos e oficiais dos cuidados da saúde têm
solicitado ao público para praticar o distanciamento social. Isto significa ficar em casa, evitar
aglomerações e abster-se de comuns saudações social tais como apertos de mão. Esta é uma
das formas mais eficazes de reduzir a propagação da doença durante um surto.
Peço-lhes que sigam o conselho das autoridades de saúde pública locais, provinciais e
territoriais em relação ao distanciamento social e restrições sobre grandes reuniões, o que
provavelmente inclui a suspensão de todos os serviços religiosos regulares por enquanto.
Distanciamento social envolve criar uma zona de proteção de dois metros ao nosso redor – a
distância que gotículas infectadas podem se espalhar ao tossir ou espirrar. É apenas através do
distanciamento social que nós podemos proteger nossas comunidades, incluindo os mais idosos
e os canadianos vulneráveis com problemas de saúde que têm o maior risco de doenças graves.
Muitos membros da comunidade podem querer usar esta oportunidade para organizar
pequenas reuniões em suas casas, apartamentos e salas multifuncionais. Eu apelo que usem
suas funções de liderança para desencorajar essas reuniões para proteger a segurança de seus
congregados e da comunidade.
Eu reconheço que isso não é fácil. Trata-se de um tempo incerto e difícil para muitos e as
pessoas em suas comunidades com certeza voltam-se para suas crenças para suporte. Peço que
continuem a oferecer liderança e encorajem todos os membros da sua comunidade para
ficarem em casa. Sinto-me encorajada ao ver muitas histórias de líderes religiosos por todo o
Canadá que adotaram opções alternativas inovadoras para alcançar suas comunidades, do
oferecimento de suporte on-line ao uso da mídia social. Espero ver mais dessas alternativas à
medida que insistimos em nossos esforços coletivos para reduzir a propagação do COVID-19 em
toda a comunidade.
Só podemos responder ao desafio que o COVID-19 impõe em nosso país com o seu suporte e
liderança.
Para mais informações sobre a resposta do Canadá ao COVID-19, incluindo recursos para
conscientização e documentos de orientação, visitem Canada.ca/coronavirus.
Muito obrigada,
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