Religious Gatherings & Protests
Are there restrictions on outdoor
gatherings / services?
No, as long as physical distancing guidelines
can be met.
Are there still size restrictions for indoor
services?
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.
Are temperature checks required for
outdoor religious gatherings?
Not at this time. Anyone who is feeling ill
should stay home.
Are temperature checks required for
indoor religious gatherings?
Not at this time, but some institutions may
implement symptom checks, including
checking attendee’s temperature before
admitting them into the facility.
Are masks required for outdoor
gatherings?
Yes. Face coverings must be worn anytime
individuals leave their home.

Tụ họp tôn giáo & biểu tình
Có những quy định hạn chế đối với các
cuộc tụ họp/dịch vụ ngoài trời không?
Không, với điều kiện là có thể đáp ứng
hướng dẫn giãn cách.
Quy định hạn chế về quy mô cho các dịch
vụ trong nhà có còn áp dụng không?
Có, các buổi lễ nhà thờ trong nhà vẫn tuân
theo Sắc lệnh được Cơ quan Y tế ban hành
ngày 26 tháng 5, trong đó yêu cầu việc trực
tiếp tham gia tại một tổ chức tôn giáo bị giới
hạn ở 25 phần trăm sức chứa của cơ sở
hoặc 100 cá nhân, tùy theo mức nào thấp
hơn. Mọi người phải đeo khẩu trang và duy
trì khoảng cách 2 mét so với những người
khác tham dự nếu họ không phải là thành
viên trong gia đình của bạn.
Có cần phải kiểm tra thân nhiệt cho các
cuộc tụ họp tôn giáo ngoài trời không?
Không phải lúc này. Bất cứ ai đang cảm thấy
ốm thì nên ở nhà.
Có cần phải kiểm tra thân nhiệt cho các
cuộc tụ họp tôn giáo trong nhà không?
Không phải vào thời điểm này, nhưng một số
tổ chức có thể thực hiện kiểm tra triệu chứng,
bao gồm kiểm tra thân nhiệt của người tham
dự trước khi cho họ vào cơ sở.
Có cần phải đeo khẩu trang cho các cuộc
tụ họp ngoài trời không?
Có. Phải đeo khẩu trang đeo bất cứ lúc nào
cá nhân rời khỏi nhà của họ.

