Panduan GII San Jose Saat Gereja Dibuka Kembali
Sesuai keputusan gubernur California dan pengumuman dari Santa Clara County, gereja akan kembali dibuka untuk
Kebaktian Minggu pada tanggal 1 November 2020 jam 10.00 pagi. Berikut panduan untuk jemaat:
**Jemaat yang mau ikut kebaktian harap mendaftarkan diri di http://bit.ly/IECSJRegister. Harap kalau berhalangan/cancel
memberitahu kepada majelis sehingga tempatnya bisa diberikan kepada jemaat lain. Sementara ini untuk IS max 38 orang
dan ES max 25 orang.
Jarak Sosial:
o Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak 2 meter (6 feet) selama berada di gereja dan tempat parkir.
o Tempat duduk kebaktian akan ditandai untuk menjaga jarak 2 meter satu dengan lainnya, kecuali anggota keluarga
o Selesai kebaktian harap jemaat keluar ruangan dengan teratur, dimulai dari baris terakhir dan seterusnya ke depan.
o Ramah tamah setelah kebaktian (makan & minum) untuk sementara waktu ditiadakan.
o Jemaat dihimbau tidak berlama-lama di dalam gereja sesudah selesai kebaktian dan tetap menjaga jarak saat
berada di tempat parkir.
Tutup Muka dan Kebersihan:
o Setiap jemaat diwajibkan memakai tutup mulut/masker selama berada di dalam gereja.
o Setiap jemaat sangat dianjurkan memperhatikan sanitasi dan praktek kebersihan.
o Gereja akan memperhatikan kebersihan dan desinfeksi permukaan yang sering disentuh/dipakai (kursi & meja).
Sarana Kebaktian:
o Buletin gereja akan tersedia lewat on-line/web-site. Sementara waktu tidak dicetak untuk dibagikan.
o Kantong persembahan untuk sementara ini tidak diedarkan. Persembahan bisa dimasukkan ke kotak
persembahaan yang disediakan di gereja, atau melalui Zelle (on-line).
o Roti dan anggur yang dipaket (secara profesional) disiapkan untuk dipakai dalam Perjamuan Kudus.
Sekolah Minggu/ Pelayanan Anak-Anak:
o Sekolah Minggu untuk sementara masih online/Zoom. Rencana dimulai kembali pada awal Desember. Konfirmasi
hal ini akan diumumkan dalam waktu dekat.
o Komisi Pelayanan Anak akan mengumumkan jadwal kelas-kelas kepada orang tua dan guru pada waktunya nanti.
Jemaat dengan Kondisi Kesehatan Tertentu:
o Jemaat dengan gejala sakit/demam atau baru bertemu dengan pasien COVID-19 diminta untuk tinggal di rumah.
o CDC (badan kesehatan pemerintah USA) menganjurkan jemaat berusia 65 tahun keatas untuk tinggal di rumah.
o Penyambut tamu akan mengukur suhu badan jemaat sebelum memasuki gedung gereja.
o Gereja menyediakan ruang darurat (sesuai petunjuk CDC) buat jemaat yang merasa sakit disaat kebaktian.
o Di masa transisi live-streaming masih tetap ada lewat https://youtube.com/iecusa jam 10.00 pagi
Pelayanan lain:
o Persekutuan Doa dan Pemuda sementara masih lewat online/Zoom. Rencana dimulai lagi pada awal Desember
(tanpa makan/minum dan nantinya mengikuti panduan ini).
o Latihan dan persembahan paduan suara (kecuali persembahan solo atau virtually/video) ditiadakan sementara
waktu sampai diumumkan lagi nanti.
o Pelayanan perpustakaan ditutup untuk sementara waktu.
o Penyediaan bunga mimbar ditiadakan untuk sementara waktu.
o Aktifitas tenis-meja di gereja ditiadakan untuk sementara waktu.
o Persekutuan keluarga/wilayah (EBF & SBF) dan pelayanan homeless ditiadakan untuk sementara waktu.

