
Religious Gatherings & Protests   Կրոնական հավաքներ և բողոքի ցույցեր   

Are there restrictions on outdoor gatherings / 

services? 

Կա՞ն սահմանափակումներ բացօթյա 

հավաքույթների/ծառայությունների 

վերաբերյալ: 

No, as long as physical distancing guidelines 

can be met.  

Ոչ՝ բայց անհրաժեշտ է հետևել 

ֆիզիկական հեռավորության 

պահպանման կանոններին:  

Are there still size restrictions for indoor 

services?  

Փակ տարածքներում մատուցվող 

ծառայությունների վերաբերյալ դեռևս 

գործո՞ւմ են տարածքային 

սահմանափակումներ:  

Yes, indoor church services are still under 

the Health Officer Order issued May 26, 

which requires that in-person attendance at 

a religious institution is limited to 25 percent 

of the facility’s capacity or 100 individuals, 

whichever is lower. Everyone must wear a 

face covering and maintain six feet of 

distance from others in attendance if they are 

not members of your own household.   

Այո, փակ տարածքներում մատուցվող 

եկեղեցական ծառայությունների 

վերաբերյալ շարունակում է գործել 

Մայիսի 26-ի՝ Առողջապահության 

պատասխանատուի հրամանը, 

համաձայն որի կրոնական 

հաստատություն այցելողների թիվը 

չպետք է գերազանցի հաստատության 

տարողունակության 25 տոկոսը կամ 

100 անձը՝ կախված նրանից, թե որն է 

ավելի քիչ: Բոլորը պետք է դիմակ կրեն և 

վեց ոտնաչափ հեռավորություն 

պահպանեն միմյանցից, ովքեր միասին 

բնակվող ընտանիքի անդամներ չեն:   

Are temperature checks required for outdoor 

religious gatherings? 

Ջերմաչափումներ պահանջվո՞ւմ են 

բացօթյա կրոնական հավաքույթների 

դեպքում: 

Not at this time. Anyone who is feeling ill 

should stay home.  

Ներկայումս ոչ։ Ցանկացած հիվանդ անձ,  

պետք է տանը մնա:  

Are temperature checks required for indoor 

religious gatherings? 

Ջերմաչափումներ պահանջվո՞ւմ են փակ 

տարածքներում ակցկացվող կրոնական 

հավաքների դեպքում: 

Not at this time, but some institutions may 

implement symptom checks, including 

checking attendee’s temperature before 

admitting them into the facility. 

Ներկայումս ոչ, սակայն որոշ 

հաստատություններ կարող են կատարել 

ախտանիշների ստուգումներ՝ ներառյալ 

հաճախորդների ջերմաչափումը՝ 

նախքան նրանց հաստատություն 

թողնելը: 



Are masks required for outdoor gatherings? Պահանջվո՞ւմ է դիմակ կրել բացօթյա 

հավաքույթների ժամանակ: 

Yes. Face coverings must be worn anytime 

individuals leave their home.  

Այո: Պետք է դիմակ կրել տնից դուրս 

գտնվելու ամբողջ ընթացքում:  

  

 


