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Essen, 02.05.2020 

Corona ததொற்று ந ொய்க் கொலங்களில் ஒப்புக் தகொடுக்கப்படும் திருப்பலிகளில் 
அவதொனிக்கப்பட நவண்டிய விதிமுறைகள்.  

 

1. குைிப்பொக ஆலயங்களில் ஞொயிறுதிருப்பலிகள் மற்றும் ஏறனய சிைப்பு திருப்பலிகளும் குைிப்பிட்ட 
கட்டுப்பொடுகளுடன் மீண்டும் ஒப்புக்தகொடுக்கப்படும். 

2. அந்தந்த ஆலயங்களின் வசதிகளுக்நகற்ப  ிறலறமகறளப் தபொறுத்து  ொளொந்த திருப்பலிகளும் 
ஒப்புக்தகொடுக்கப்படும். 

3. இதன்நபொது மூடிய அறைகளில் (கூட்டங்கள்  றடதபறும் அறைகள் நபொன்ைது) தற்நபொது 
 றடமுறையில் உள்ள முக்கிய விதிமுறைகள் திருப்பலிகளின் நபொதும் அவதொனிக்கப்பட 
நவண்டும். 

4. திருப்பலிகளில் பங்கு தபறுபவர்களின் எண்ணிக்றக திருப்பலிகள்  றடதபறும் ஆலயம் அல்லது 
இடத்திற்நகற்ப மட்டுப்படுத்தப்பட நவண்டும். நமலும் ஆலயங்களில் அதிகபட்சமொக அமரக்கூடிய 
ஆசனங்கள் (10 – 15 சதுரஅடி m² இறடதவளியில்) ததளிவொக ததரியக்கூடியதொக குைிக்கப்பட 
நவண்டும். அரசொங்கத்தினொல் தசொல்லப்பட்ட இறடதவளி கவனத்தில் எடுத்துக்தகொள்ளப்பட 
நவண்டும். 

5. ஆலயங்களுக்குள் ஒவ்தவொருவருக்கும் இறடயிலொன குறைந்தபட்ச இறடதவளி 
குைியிடப்பட்டிருக்க நவண்டும். 

6. இயலுமொனவறர ஆலயத்துள் நுறைவதும் அங்கிருந்து தவளிநயறுவதும் இரண்டு வைிகளொக 
பிரிக்கப்பட நவண்டும் (தவளிநய, உள்நள). 

7. ஆலயத்திற்கு உரிய ஏற்கனநவ  ியமிக்கப்பட்ட பொதுகொப்பு ஏற்பொட்டொளர்கள், இந்த 
விதிமுறைகறள சரிவர  றடமுறைப்படுத்த, உறுதுறணயொக  ிற்கநவண்டும். 

8. ஆலயம்  ன்கு கொற்நைொட்டமொக இருக்க ஏற்பொடு தசய்யப்பட நவண்டும். 

9. திைந்ததவளியில் திருப்பலிகறள ஒப்புக்தகொடுக்க இயலுமொனவறர முயற்சி தசய்யலொம். 
இைந்தவர்கறள அடக்கம் தசய்யும் சடங்கின் தபொழுது அரசொங்க விதிமுறைகள் கறடப்பிடிக்கப்பட 
நவண்டும். 

10. இறணயத்தளங்களில் ததொடர்ந்தும் திருப்பலிகள் ஒப்புக் தகொடுக்கப்படலொம். இதன் மூலம் 
ஆலயங்களில்  றடதபறும் திருப்பலியில் பங்குபற்ை முடியொதவர்கள் (முதிநயொர் மற்றும் ஏறனய 
ந ொயொளர்கள்) இல்லங்களில் இருந்துதகொண்நட இதன் மூலம் பயன் தபறுபவர்களுக்கு உதவியொக 
இருக்கும். 

11. ஆலய வொசல்களில் ஆசி ீர்  ிரப்பப்பட்டு இருக்கமொட்டொது. 
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12. கொணிக்றகக்கூறட ஆலய வொசலில் றவக்கப்பட்டிருக்கும். கொணிக்றகந ரத்தில் கொணிக்றக 

வைறமநபொல் நசகரிக்கப்பட மொட்டொது.  

13. திருப்பலி ஒப்புக்தகொடுக்கும் குருவொனவர், மற்றும்  ற்கருறணப்பணியொளர் அறனவருநம 
 ற்கருறணறய ததொடுமுன் தங்கள் றககறள கிருமி ொசினி தகொண்டு சுத்தம் தசய்ய நவண்டும். 
நமலதிகமொக றக கழுவுதல் நவண்டும். 

14. அறமதி வொழ்த்தின் நபொது (சமொதொனம்) உடல்ததொடர்புகள் தவிர்க்கப்படல் நவண்டும் (தமிழ் 
வணக்கமுறை சொலப்தபொருந்தும்). 

15.  ற்கருறண எடுக்கும் இடங்களில் ஏற்கனநவ குைிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச இறடதவளி (1.5 
Meter) கறடப்பிடிக்கப்பட நவண்டும்.  ொக்கில்  ற்கருறண எடுப்பது தறட தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

16. ஞொயிறுத்திருப்பலிகளில் கட்டொயம் பங்குதகொள்ள நவண்டும் என்ை விதிமுறை 
(திருச்சறபயின்சட்டம்) தற்நபொறதக்கு தற்கொலிகமொக தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

17. இைந்தவர்களுக்கொன திருப்பலிகள் தற்நபொது உள்ள ஞொயிறுத்திருப்பலிகளின் விதிமுறைகளுக்கு 
அறமய ஒப்புக்தகொடுக்கப்படலொம். 

18. ஞொனஸ் ொனம், முதல் ன்றம, உறுதிபூசுதல், திருமணம், தியொக்நகொன் மற்றும் குருத்துவம் 
நபொன்ை சடங்குகள் த ருக்கமொன உடல்ததொடர்புகறள உள்ளடக்கியதொலும், 
ஞொயிறுத்திருப்பலிகளின் சட்டங்களுக்கு நமலதிகமொக அறமவதொலும், இவற்றை தற்கொலிகமொக 
ஒத்திறவக்குமொறு பரிந்துறரக்கப்படுகின்ைது. 

19. குறைந்தபட்ச தூரம் மற்றும் சுகொதொர விதிமுறைகறள கவனத்தில் தகொண்டு பொவசங்கீர்த்தனம் 
தபற்றுக்தகொள்ள முடியும். ஏற்கனநவ  ிறுவப்பட்டுள்ள பொவசங்கீர்த்தன ொற்கொலி தற்நபொது 
தபொருத்தமொனதல்ல. 

20. ந ொயொளர்கள் மற்றும் முதிநயொர் இல்லங்களில் வசிப்பவர்கறள தரிசிக்கும் தபொழுது அந்தந்த 
இடங்களில் உள்ள விதிமுறைகள் ததொடர்ந்து கறடப்பிடிக்கப்பட நவண்டும். ந ொயொளர்கள் அல்லது 
தனிறமயில் இருப்பவர்கள், மரணதறுவொயிலிருப்வர்களுக்கொன ஆன்மீக தசயற்பொடுகளுக்கு 
முன்னுரிறம வைங்கப்படும். இவ்வைிமுறை ந ொயொளர்களுக்கொன  ற்கருறணக்கும் 
தபொருத்தமொனது.  

 

நேலதிக அைிவுறுத்தல்கள்; 

• உதவியொளர்களும் திருப்பலியில் பங்குபற்றுபவர்களும் வொய்க்கவசம் அணிந்திருக்கலொம். 
 

• ஒவ்தவொரு வொங்குகளின் பின்னும் ஒருவரிறச இறடதவளி இருத்தல் நவண்டும். அமரக்கூடிய 
இடங்கள் குைிக்கப்பட நவண்டும். நதறவ ஏற்படின்  ொற்கொலிகள் றவக்கப்படலொம். 
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• அதிக உறுப்பினர்கறளக் தகொண்ட குடும்பங்களுக்கொன இருக்றககறள ஒழுங்குபடுத்தி 
குைியிடப்படல் நவண்டும். 
 

• இவற்றை ஒழுங்குபடுத்துபவர்கள் நமற்குைிப்பிட்டவற்றை அவதொனித்து, நதறவ ஏற்பட்டொல் 
திருப்பலியில் பங்குபற்றுவர்கள் அதிகமொன எண்ணிக்றகறய அறடயும்நபொது, 
நமலதிகமொநனொர் அடுத்த திருப்பலிக்கு பங்குபற்றுமொறு பரிந்துறரக்கப்பட நவண்டும்.  

 
 

• மிகவும் குறைவொன பொடல்கள் - அதொவது பொடகர்குைொம் ஒருவருக்தகொருவர் அண்றமயில் 
 ின்று பொட இயலொது. ஆகநவ பின்வருவனவற்றை கறடப்பிடிக்கலொம்; உதொரணமொக 
வொசகத்திற்கு பின் சங்கீதம்,   ற்கருறண எடுக்கும் தபொழுது பின்னணி இறச, விசுவொசப் 
பிரமொணம் பொடுவறதத் தவிர்த்து தசபிப்பது. 
 

• பொடல் புத்தகங்கறள பயன்படுத்துவது தவிர்க்கப்பட நவண்டும்.  நதறவ ஏற்படின் 
பொடல்தொள்கறள பயன்படுத்தி திருப்பலியின் பின் எைிந்துவிடலொம். 
 

 

• திருப்பலி வைிபொட்டு நூல்கறள ஒவ்தவொருவரும் அவரவர் வடீ்டுக்கு எடுத்துச்தசன்று அறத 
மீண்டும் தகொண்டுவந்து பயன்படுத்துமொறு நகட்டுக் தகொள்கின்நைொம். 
 

• தீபங்கள் (தமழுகுதிரிகள்), மலர்கள் திருப்பலியில் தகொண்டு தசல்வது தறட தசய்யப்பட்டுள்ளது 
(தூர கட்டுப்பொடு கொரணமொக) 
 

 

• திருப்பலியின் நபொது தூபம் கொட்டுவது அனுமதிக்கப்படமொட்டொது (இருமறல தவிர்ப்பதற்கொக) 
 

• படீப்பணியொளர்கள் அதிகபட்சமொக 4 நபர் அனுமதிக்கப்படுவொர்கள் (பவனியின் நபொதும் அமரும் 
நபொதும் அவர்கள் தூர கட்டுப்பொட்றட அவதொனிக்க நவண்டும்) 
 

 

•  ற்கருறண  எடுக்கும்நபொது அதற்தகன ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில்  ின்று தபற்றுக்தகொள்ள 
நவண்டும். அநதநபொல்  ற்கருறண பொத்திரம் தூய்றமயொன தவண்ணிைதுணியொல் மூடியவொறு 
இருத்தல் நவண்டும். 
 

•  ற்கருறண வைங்கப்படும் முன் குருவொனவர் படீத்தில் எல்நலொருக்கும் தபொதுப்பட "இது 
இநயசுவின் திருவுடல்" என்று கூறுவொர் அதற்கு  ீங்கள் "ஆநமன்" என்று பதில் தசொல்ல 
நவண்டும். பின்பு  ற்கருறண வைங்கும் தபொழுது இவ்வொர்த்றத வைறமநபொல் குருவொனவரொல் 
தசொல்லப்பட மொட்டொது. ஆகநவ  ீங்களும் எவ்வித பதிலும் கூை நவண்டிய அவசியமில்றல.  

 

 

•  ற்கருறண வைங்கும் குருவொனவரும் அல்லது  ற்கருறணபணியொளரும் மற்றும்  ற்கருறண 
தபறுபவர்களும் வொய்க்கவசம் அணிந்து இருத்தல் நவண்டும். 
 



 
 

Corona ததொற்று ந ொய்க் கொலங்களில் ஒப்புக் தகொடுக்கப்படும் திருப்பலிகளில் அவதொனிக்கப்பட நவண்டிய விதிமுறைகள்.        
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• திருப்பலிக்கு பின் ஒன்ைொக கூடி  ின்று கறதப்பது முற்ைொக தறடதசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

• ஆலயத்தினுள் நுறைவதும் தவளிநயறுவதும் துரிதமொக  றடதபை நவண்டும். 
 

• எவரொயினும் கொய்ச்சல், தடிமல், இருமல் ஆகியவற்ைொல் பொதிக்கப்பட்டிருந்தொல், அவர்கள்  
ஏறனயவர்களின்  லன் கருதி திருப்பலிகளில் பங்கு தபறுவறத தவிர்த்து தகொள்ளநவண்டும். 
 

 

• முதியவர்களும், சுவொசந ொய் உள்ளவர்களும் தற்கொலிகமொக திருப்பலிகளில் பங்கு தபறுவறத 
தவிர்த்து தகொள்வது பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. 
 

• சூழ் ிறலகளின் நதறவக்கு ஏற்ப  திருப்பலிகளில் பங்கு பற்ைிய விசுவொசிகளின் தரவுகள் 
(தபயர், விலொசம், ததொறலநபசி இலக்கங்கள்) தபைப்பட்டு சுகொதொர  ிறுவனத்திற்கு (Gesundheitsamt) 
வைங்கப்படும். பின்னர் இத் தரவுகள் 21  ொட்களில் அைிக்கப்படும். 
 

• திருப்பலிக்கு பின்  றடதபறும் சந்திப்புக்கள் மற்றும் ஒன்றுகூடல்கள் தற்கொலிகமொக 
 ிறுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 

 

• தற்நபொறதய சூழ் ிறலயில் அந்தந்த இடங்களின்  ிறலறமகளுக்கு ஏற்ைவொறு, சுகொதொர 
பொதுகொப்பு, குறைந்தபட்ச இறடதவளிகள் மற்றும் சுகொதொர கட்டறமப்புகளுக்கு ஏற்ை வறகயில் 
ஆரம்ப  ிகழ்வொக வொர்த்றத வைிபொடு,  ற்கருறண ஆரொதறன  ிகழ்வுகளுடன் ததொடங்கலொம். 
அடுத்தகட்டமொக திருப்பலிறய ஆரம்பிக்கலொம். 
 

• இவ்வைிவுறுத்தல்கள் தபொதுவொனதொகவும், அந்தந்த  கரங்களில் உள்ள நயர்ேன் 
பணிதளங்களின் சட்டங்களுக்கு அறேய (சூழ் ிறலகளுக்கு அறேய) 
 றடமுறைப்படுத்தப்பட நவண்டும். 

நேற்குைிப்பிட்ட முன்தேொழிவுகள் யொவும் Köln, Aachen, Münster, Essen, Paderborn, Limburg நபொன்ை 
ேறைேொவட்டங்களொல் பரிந்துறைக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

ஏறனய ேறை ேொவட்டங்களின் பரிந்துறைகள் இன்னும். கிறடக்கப்தபைவில்றல. (ஏறனய ேறை 
ேொவட்டங்களின் பரிந்துறைகள் கிறடக்கும் பட்சத்தில், ஏதொவது புதிய விடயங்கள் இருந்தொல் 
உங்களுக்கு அறவ அைியத்தைப்படும்) 

பணிவுடன் 

               
 

 ிரூபன் தொர்சீசியஸ்       

ஆன்மீக இயக்குனர் 


