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Theo Thông tin chính thức từ Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai:
'Tối 8-10, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị về thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch kể
từ 0 giờ, ngày 9-10-2021'.
Ở đây, chỉ lưu ý khía cạnh nhỏ về sinh hoạt Tôn giáo.
Cụ thể: Quy định 'hội họp, sự kiện không quá 30 người/phòng...
Nhưng hoạt động Tôn giáo, tin ngưỡng... không quá 10 người/ phòng[1].
Đương nhiên những người được tham gia phải hội đủ điều kiện về tiêm
vacxin hoặc đã điều trị khỏi Covy China theo quy đinh.
Nhà Thờ rộng gấp nhiều lần một phòng bình thường, lại hết sức thông
thoáng, an toàn phòng chống dịch covy-China...
Quy định việc đời việc Đạo tỉ lệ: 30-10 có phù hợp không? Có bất công
không?
(Kẻ hèn này e ngại, kẻ xấu ‘chộp’ được quy định này lại rêu rao ‘bằng chứng’
Việt Nam về vấn đề nhạy cảm: Tự do Tôn giáo!).
Sao không quy định như đã từng quy định không quá 50% sức chứa (hoặc
40%...), tránh cào bằng kiểu một em dính Cô-vy cho đi cả làng- cả xã gây thêm
hoang mang, bất công mà thực tế cho thấy...toang thêm.
2. Đáng nói Tp.HCM vẫn đang điểm nóng nhất nước- vùng đỏ chót ả CooVyChina, hàng ngày cả ngàn ca nhiễm, hàng trăm người chết... nhưng họ vẫn
'can đảm' gỡ bỏ giãn cách...
Về mặt Tôn giáo, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã có Văn thư chính thức ‘Tái khởi
động một phần sinh hoạt cộng đoàn’, không quy tụ quá 60 người đáp ứng đủ
điều kiện[2]...

Đồng Nai, cùng khu vực nhưng tình trạng lây nhiễm thấp hơn... lẽ nào lại
vẫn 'sợ hãi' hơn lãnh đạo Thành Hồ.
Đáng nói: Thành Hồ, sau khi ‘can đảm’ thực thi ‘sống chung với dịch’ phù
hợp, đang cho thấy chống dịch hiệu quả, khi nhiều ngày liền, tỷ lệ nhiễm cúm
Tàu giảm rõ.
Chúng ta đã trả giá quá mắc- mà hậu quả tiếp kéo theo nặng nề mọi đàng
bởi chống dịch theo phương pháp mạnh, nghiệt ngã...
(Cũng may Thủ tướng đã có chỉ đạo thay đổi phù hợp: Từ quyết tâm truy
quét zero covy China (nhưng bó tay) sang 'sống chung với dịch’).
3. Việc sinh hoạt Tôn giáo khẩn thiết cho việc bình thường mới, nhất là trong
việc chống dịch, nhờ ơn Chúa giúp An Dân rất tốt.
Một người chống dịch trong tâm thức sợ hãi- hốt hoảng- lo lắng...
Một người chống dịch với Tâm An- sáng suốt- bình tĩnh...
Ai chống dịch tốt hơn?
Việc đến Nhà thờ- tham dự Thánh Lễ của Đạo Công giáo, dù muốn dù không
cũng phải công nhận tổ chức có trật tự tốt, nổi bật... Điều đó cho thấy ý thức
cao trong việc phòng cống dịch…
Một vài ‘vụn vặt suy tư’ để lãnh đạo chống dịch có biện pháp phù hợp, tôn
trọng Tôn giáo hơn.
Chống dịch xin vì Dân vì Nước, tôn trọng thực tế khách quan (theo khoa
học), chứ không phải vì sợ ghế ngồi.
Lm. Đaminh Hương Quất
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