Шановні лідери релігійних громад,
Я звертаюся до вас сьогодні для того, щоб подякувати за зусилля, докладені вами досі для
того, щоб допомогти Канаді стримати поширення COVID-19 у наших громадах. За останні
декілька тижнів кількість людей в Канаді, що захворіли на COVID-19, зросла. Для того, щоб
зменшити поширення COVID-19 серед населення країни, уряди та відомства охорони
здоров’я просять населення вдатися до практики соціального дистанціювання. Це означає,
що треба знаходитися вдома, уникати з’юрблень і утримуватися від звичних засобів
вітання, таких, як рукостискання. Це один з найдієвіших засобів уповільнення
розповсюдження хвороби під час епідемічного спалаху.
Я прошу вас дотримуватися рекомендацій своїх місцевих, провінційних та теріторіальних
органів охорони здоров’я щодо соціального дистанціювання та обмежень на масові
збори; це, ймовірно, означатиме й тимчасове припинення всіх регулярних служб на
поточний період.
Соціальне дистанціювання передбачає створення двохметрової захисної зони навколо
кожного з нас; це відстань, в межах якої краплинки від чхання або кашлю можуть
розлітатися. Тільки вдавшися до соціального дистанціювання ми зможемо захистити наші
громади, в тому числі літніх та медично уразливих жителів Канади, в яких ризик тяжко
захворіти є найвищим.
Багато членів громад бажали б скористатися з цієї нагоди для організації невеликих зборів у себе в
домах, квартирах або приміщеннях широкого призначення. Я настійливо закликаю вас вжити свій
авторитет для того, щоб відмовити їх від таких зборів заради захисту безпеки та здоров’я ваших
парафіян та громади в цілому.

Я знаю, що це не легка річ. Для багатьох людей це непевний та важкий час, і, ймовірно,
люди у ваших громадах шукають підтримки у вірі. Я прошу вас і далі відігравати лідерську
роль і заохочувати всіх членів ваших громад до того, щоб залишатися вдома. Мене
надихають вісті про те, як релігійні лідери по всій Канаді вживають новітні, альтернативні
засоби спілкування зі своїми громадами, від відправлення служб через Інтернет до
використання соціальних мереж. Сподіваюся бачити більше таких прикладів по мірі того,
як ми неухильно продовжуватимемо докладати зусиль до зменшення поширення COVID19 на рівні громад.

Лише з вашою підтримкою та вашою лідерською діяльністю спромогнемося ми подолати виклик,
який COVID-19 становить для нашої країни.

Докладнішу інформацію про дії Канади у відповідь на COVID-19, в тому числі про ресурси
та орієнтаційно-вказівні документи, можна отримати за адресою Canada.ca/coronavirus.
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