Hội Họp Trực Tuyến Thời COVID-19
Có một vị trưởng hội đoàn hỏi tôi về việc tổ chức họp online (trực tuyến), nghĩa
là họp theo lối trực tuyến.
Đây là một ý tưởng xem ra tốt đẹp và hợp với hoàn cảnh ngăn ngừa và
giảm thiểu lây lan bệnh dịch COVID-19. Bởi vì, họp trực tuyến thì không cần tụ
tập hội đoàn lại theo lối hiện diện bằng xương bằng thịt với nhau trong một thời
gian và một nơi chốn. Như thế, họp trực tuyến thì không cần phải lo lắng đến
các quy luật về ngăn ngừa lây nhiễm bệnh dịch.
Tuy nhiên, xét về phương diện bảo mật đời tư hay sinh hoạt riêng của hội
đoàn thì đòi hỏi trưởng hội đoàn, ban chấp hành và các tham dự viên cuộc họp
trực tuyến phải tuân thủ kỷ luật bảo mật đời tư và hội đoàn. Cuộc họp trực tuyến
tối thiểu phải giữ các điều sau đây:
* Khi họp, không được sử dụng điện thoại di động hay bất cứ thiết bị nào để thu
hình và tiếng nói về nội dung của cuộc họp.
*Khi họp, phải lo liệu làm sao phòng họp của mỗi tham dự viên không có sự
hiện diện của bất cứ người nào ngoài hội đoàn hay ủy ban đang họp. Mỗi cuộc
họp có mục đích riêng và tham dự viên phải có tư cách thành viên thì mới có
quyền họp. Thí dụ họp ban chấp hành, thì chỉ những người trong ban chấp hành
họp mà thôi. Người khác không thuộc ban chấp hành thì không được họp vì
không có tư cách thành viên.
*Người tham dự cuộc họp phải giữ kín nội dung cuộc họp. Không được đem nội
dung cuộc họp đi bàn tán với người ngoại cuộc.
* Nên nhớ rằng, nếu không tuân giữ kỷ luật bảo mật, thì cả thế giới có thể biết
chuyện đời tư của một người, và như thế sự vi phạm việc bảo mật sẽ gây tổn hại
to lớn cho cá nhân, gia đình, hội đoàn và cả Cộnng Đồng.
* Họp trực tuyến có một nguy hiểm là người trong gia đình có thể nghe lén và
thâu lén nội dung cuộc họp. Nên nhớ rằng, dù là ruột thịt, nhưng nếu không phải
là thành viên hợp pháp của cuộc họp thì không được quyền tham dự. Tham dự
viên cũng không được quyền kể lại nội dung cuộc họp trực tuyến cho người
phối ngẫu, con cái hoặc họ hàng mình biết.
Khi các điều nêu trên được bảo đảm thì có thể họp trực tuyến. Nói tóm lại,
phải tuân giữ kỷ luật bảo mật nghĩa là mọi điều cần thiết để giữ kín đời tư cũng
như sinh hoạt hội đoàn, khi muốn tổ chức họp trực tuyến.
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