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1. Đám tang và đám cưới:  
 

1.a Trong lá thư đề ngày 24/07/2020, Đức Tổng Giám Mục Patrick O’Regan cho 

biết là ngày 24/07/2020, ông Thủ Hiến đã ra quy định về số người tối đa cho 

việc tham dự đám tang và đám cưới. 

       Theo quy định này, kể từ 12g01 sáng sớm ngày Thứ Tư 29/07/2020, số 

người tối đa có thể tham dự đám tang và đám cưới là 100, với điều kiện là số 

người phù hợp với sức chứa được ấn định trong bản Covid-Safe Plan. Đây là một 

bản kế hoạch bao gồm mọi điều kiện cần thiết phải tuân thủ để mở cửa cơ sở cho 

các cuộc tụ tập công cộng. Đối với chúng ta, đây là bản kế hoạch để mở cửa dâng 

Thánh Lễ công cộng trở lại. 

        Hiện nay, số người được ấn định trong bản Covid-Safe Plan dựa trên 

nguyên tắc là lấy diện tích nơi chốn phụng vụ và chia cho 2 m vuông, để có số 

người hợp pháp. Luật của chính phủ là một nơi tụ tập phải có mật độ là 2m 

vuông cho một người. Số người hợp pháp của Thánh Đường và Hội Trường 

Thánh Giuse của chúng ta là dựa trên bản Covid-Safe Plan. Trên nguyên tắc, 

chúng ta có số người như vậy, nhưng nếu chúng ta tính tất cả các phương diện 

như việc sắp xếp ghế ngồi, chừa lối đi và những chỗ đặt các thứ bàn hoặc vật 

dụng, thì trên thực tế số người tham dự ở Thánh Đường và Hội Trường sẽ ít hơn 

con số ấn định trong Covid-Safe Plan.  

      Đức Tổng Giám Mục cho biết ông Thủ Hiến quan ngại về các trường hợp lây 

nhiễm ở các tiểu bang dẫn đến việc lây lan trong cộng đồng xã hội. Do đó, Đức 

Tổng Giám Mục kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe của mọi người 

và chấp hành quy định do chính phủ đề ra để ngăn ngừa lây lan bệnh dịch. 

 

1.b Theo luật Chính Phủ Nam Úc vừa ra ngày 28/7/2020, những người đến 

Nam Úc từ các tiểu bang khác, đặc biệt từ Victoria để tham dự đám tang theo 

diện nhân đạo ‘compassinate purpose’ thì được phép tham dự Nghi Thức 

Đám Tang nhưng phải mang khẩu trang che miệng và mũi khi tiếp xúc công 

chúng trong lúc tham dự Đám Tang. Ngoài các nghi thức Đám Tang thì không 

được phép tham gia bất kỳ sinh hoạt nào khác.   

 

Muốn biết thêm chi tiết xin vào các trang mạng sau đây:   
 

https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/237061/Who-is-an-Essential-Traveller-Schedule-2-28072020-v.01.pdf 
 
https://www.covid-19.sa.gov.au/emergency-declarations/cross-border-travel 
 
https://www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker/domestic-travel/sa 

 

https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/237061/Who-is-an-Essential-Traveller-Schedule-2-28072020-v.01.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/emergency-declarations/cross-border-travel
https://www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker/domestic-travel/sa


7—Compassionate grounds  
 
(1) Persons who are entering South Australia from Victoria for compassionate purposes if— 
 
 (a) they have the approval of the Chief Executive of the Department for Health and Wellbeing, the South Australian Chief Public 
Health Officer or a deputy Chief Public Health Officer; and  
(b) in the case of a person proposing to visit a health care, disability care or residential aged care facility—the relevant facility is 
aware of the proposed visit.  
 
(2) Persons (other than those referred to in subclause (1)) who are entering South Australia for compassionate purposes.  
 

3) For the purposes of subclauses (1) and (2), the following are compassionate purposes:  
 
a) the purpose of visiting a critically or terminally ill member of the person's immediate family; or  

(b) the purpose of attending the funeral of a member of the person's immediate family 
 
Note— Attendance is permitted at the funeral service and not any other activity (such as a 
wake) and the person must wear a surgical face mask (covering mouth and nose) in South 
Australia when coming into contact with the public.  
 
(4) In this clause— domestic partner means a person who is a domestic partner within the meaning of the 
Family Relationships Act 1975, whether declared as such under that Act or not; immediate family, of a 
person, means— (a) a spouse or domestic partner; or (b) a parent; or (c) a grandparent; or (d) a child 
(including an adult child); or (e) a grandchild (including an adult grandchild); or (f) a brother or sister, and 
includes a person who is a member of the immediate family of the person's spouse or domestic partner; 
spouse—a person is the spouse of another if they are legally married.  
 

Note— Persons who claim to be essential travellers under this clause may be required to 
provide evidence that they fall within the scope of this clause. 
 
Nguồn: https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/237061/Who-is-an-Essential-Traveller-Schedule-2-28072020-v.01.pdf 
 
 

 

2. Kiểm danh: 
 

Theo luật chính phủ, mọi cuộc tụ tập công cộng đều phải lưu lại hồ sơ về người 

tham dự. Mục đích là để tìm nguồn bệnh để ngăn ngừa lây lan bệnh dịch. Do đó, 

mỗi lần tham dự Thánh Lễ anh chị em đều phải thực hiện thủ tục kiểm danh. 

Kiểm danh là kiểm soát tên của người tham dự và số điện thoại cùng email của 

họ. Anh chị em đã ghi danh rồi, nhưng cần phải đến bàn kiểm danh để nhân viên 

đánh dấu xác nhận hiện diện trong hồ sơ. Xin nhắc lại rằng mỗi lần tham dự bất 

cứ Thánh Lễ nào cũng đều phải kiểm danh. Nếu tham dự hai lễ, thì phải kiểm 

danh hai lần. Xin anh chị em hợp tác.  

Xin chân thành cám ơn anh chị em.    

                  

  Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

 Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc 

https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/237061/Who-is-an-Essential-Traveller-Schedule-2-28072020-v.01.pdf

