
 

Kính thưa quý vị, 

Tu viện Lộc Uyển rất hạnh phúc để chào đón mọi người đến với khóa tu tiếng Việt “ Giữ Thơm 

Quê Mẹ “ năm nay. Chúng tôi hy vọng mọi người có nhiều niềm vui trong khi chuẩn bị để tới 

với khóa tu. 

Tất cả chúng ta đều ý thức rằng, Virus Covid biến thể Delta đang bùng phát khắp nơi. Trong 

hoàn cảnh này, chúng tôi xin mọi người thực hiện một vài biện pháp phòng ngừa trong khi tham 

dự khóa tu tại Lộc Uyển: 

1. Xin vui lòng mang theo khẩu trang để sử dụng trong suốt thời gian ở tại tu viện. 

2. Xin vui lòng đeo khẩu trang trong tất cả các thời khóa sinh hoạt trong nhà, trong nhà 

vệ sinh công cộng, và trong khi khất thực thức ăn. Khẩu trang có thể được lấy ra 

trong lúc ăn, vệ sinh cá nhân ( tắm rửa, đánh răng, rửa mặt…….). 

3. Trong khi khất thực thức ăn, xin mọi người mang khẩu trang và giữ khoảng cách ( 6 

feets ), sử dụng dung dịch sát trùng trước và sau khi khất thực, cũng như khử trùng 

tay sau khi rửa chén sau các bữa ăn. 

4. Chúng tôi sẽ cố gắng để hạn chế các sinh hoạt trong nhà, kể cả thời khóa ngồi thiền 

và nghe pháp thoại.  

5. Việc mang khẩu trang bên ngoài trời là không bắt buộc, nhưng xin mọi người giữ 

khoảng cách với những người không phải cùng gia đình với mình. 

6. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hạn chế số người ở trong mỗi phòng. Công việc 

này dang được tiến hành. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất đến những 

vị có chia sẻ phòng không phải cùng là người trong gia đình của mình, và nếu quý vị 

muốn thay đổi từ phòng ( không ở chung với gia đình ) thành ở lều, chúng tôi rất vui 

lòng hoàn trả lại chi phí chênh lệch giữa phòng và lều. 

7. Chúng tôi đã hy vọng để có những thời khóa như tụng kinh từ quý thầy, quý sư cô, 

hay hát thiền ca với nhau, nhưng với điều kiện hiện giờ, để giữ sự an toàn cho mọi 

người, các hoạt động này sẽ được hoãn lại. Việc hát thiền ca bên ngoài trời vẫn được 

cho phép. 

Dịch bệnh đã kéo dài trong suốt năm qua, và bây giờ chúng ta rất hạnh phúc để có thể có mặt cho 

nhautrong khóa tu này. Trong khi chúng tôi đang cố gắng hết sức để tạo ra một nơi nương tựa an 

toàn cho tất cả mọi người, chúng tôi rất mong được sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị. Tu 

viện rất mong được chào đón tất cả mọi người. 

 

Với tình thương và lòng biết ơn. 

Ban tổ chức khóa tu tiếng Việt tu viện Lộc Uyển.  

 


