
Panduan GII San Francisco Saat Gereja Dibuka 

 
Sesuai keputusan gubernur California dan petunjuk badan kesehatan pemerintah, gereja akan kembali dibuka untuk 
Kebaktian Minggu dan persekutuan tanggal 11 Oktober.  Berikut panduan gereja disaat masa transisi ini: 

1. Jarak Sosial: 
o Jemaat sangat dianjurkan untuk menjaga jarak 2 meter (6 feet) selama berada dalam gereja dan tempat parkir. 
o Tempat duduk gereja akan di tandai untuk menjaga jarak 2 meter dengan anggota keluarga lain. 
o Seusai kebaktian, penerima tamu (care ministry/ushers) akan mengatur jemaat keluar ruang gereja sesuai jalur 

duduk. 
o Ramah tamah setelah kebaktian, termasuk acara makan/minum, untuk sementara ditiadakan.  Jemaat dianjurkan 

segera menuju daerah parkir seusai kebaktian dan menjaga jarak saat berbincang di tempat parkir. 

2. Tutup Muka & Kebersihan: 
o Setiap jemaat (kecuali anak dibawah umur 2 tahun) diharap membawa & memakai tutup muka (masker) selama 

berada di fasilitas gereja. 
o Setiap jemaat sangat dianjurkan memperhatikan sanitasi dan praktik kebersihan. 
o Gereja akan memperhatikan kebersihan dan desinfeksi permukaan yang sering disentuh/dipakai. 

3. Sarana Kebaktian: 
o Buletin gereja akan tersedia lewat on-line dan tidak akan dicetak sementara waktu transisi ini. 
o Kantung persembahan untuk sementara tidak diedarkan.  Persembahan bisa dimasukkan ke kotak persembahaan 

yang akan disediakan di gereja, atau melalui Zelle (on-line). 
o Roti dan anggur yang telah dipaket akan disediakan untuk Perjamuan Kudus. 

4. Sekolah Minggu & Pelayanan Anak: 
o Ruang nursery akan dibuka untuk keluarga dengan anak balita. 
o Sekolah Minggu akan diadakan dengan pengaturan kelas sesuai pedoman gereja. 
o Orang-tua murid Sekolah Minggu diminta menunggu di ruang kebaktian sampai guru/penolong membawa murid 

seusai kebaktian. 

5. Jemaat dengan Kondisi Kesehatan Tertentu: 
o Jemaat dengan gejala sakit (demam/panas, batuk, sesak napas, gejala lain) atau baru bertemu dengan pasien 

COVID-19 diminta untuk tinggal di rumah. 
o CDC (badan kesehatan pemerintah Amerika) menganjurkan jemaat berusia 65 tahun keatas untuk tinggal di 

rumah.  Panduan CDC tersedia di https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html. 
o Gereja akan mengukur suhu badan jemaat sebelum memasuki gereja.  Gereja menyediakan ruang darurat (sesuai 

petunjuk CDC) bagi jemaat yang merasa sakit disaat kebaktian gereja. 
o Di masa transisi ini, kebaktian akan terus disiarkan (live streaming) di kanal IEC (https://youtube.com/iecusa). 

6. Pelayanan lain: 
o Persekutuan doa, pemuda dan wilayah secara on-line diteruskan sampai pengumuman lebih lanjut. 
o Pelatihan dan persembahan paduan suara (kecuali persembahan solo) ditiadakan untuk sementara waktu. 
o Pelayanan perpustakaan ditutup untuk sementara waktu ini. 
o Pelayanan bunga dimulai sesuai pembukaan gereja. 

  


