Regler om corona for folkekirken i Kolding Provsti
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På kirkegården kan max deltage 50.

Præsten bør (sammen med personale) overveje
om det er lettere at administrere ordningen og
om forholdene i kirken taler for, at det er bedre
at lade alle bære mundbind ved ind-og udgang af
kirken.

Mundbindskrav gælder ikke for nærmeste
pårørende og kistebærere ved udgang fra kirken

NB sygehuskapellet er sygehusets lokale
og derfor underlagt regler og retningslinjer for
sygehuse.
corona-test

Man skal testes, hvis man har symptomer, er
nærkontakt til en smittet eller har været i kontakt
med en smittet.

www.sst.dk › hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet

Præster orienter provsten.
Personale orienterer menighedsrådet
Dåb

Mundbindskrav gælder ikke ved dåbshandlingen,
men anbefales

Aftal hvor i kirken dåbsfølger kan sidde og hvor
mange, der kan være i det område.
Efter aftale kan dåbsforældre medbringe kort
med navne på deres gæster til fordeling på et
aftalt antal pladser.
Ved bekymring omkring afstand ved dåb, lad kun
dåbsforældre og gudmor/far komme op til
døbefonten.
Præsten kan bære visir.

Gudstjenester

Afstandskrav: 2 m (folk i samme husstand
undtaget)

INDGANG: frivillige hjælper folk på plads,
UDGANG: anvis hvordan folk forlader kirken,
Udpeg evt. hvilken side der går først og i hvilken
rækkefølge.
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Antalsloft: Højst 1 for hver 7,5 m2 (udregnet fra
væg til væg) præst, personale, frivillige der
medvirker ved tælles ikke med
Hygiejne: rengøring efter hver tjeneste
Udluftning: efter hver tjeneste
Der kan holdes både dåb og nadver (se under
disse)
Præsten er ikke pålagt krav om mundbind.
Fællessang undgås
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Præsten bør overveje at benytte mundbind/ visir
ind og ud af kirken, ved dåb og nadver.
Salmer kan synges af solist / korsangere eller
erstattes af musik
Se forslag til liturgi https://kobenhavnsstift.dk/
Der kan holdes særlige nadvergudstjenester

Bør højst vare 30 min
Det bør overvejes at undlade nadver
Der kan live-streames
Gudstjenester
udenfor
kirkerummet

Kapel: 7,5 m2 til hver person (præst, personale
regnes ikke med).
Afstandskrav: 2 m
Fællessang undgås

Kirkegården

https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv2021/streaming-af-gudstjenester-maa-kun-vises-live

Salmer kan synges af solist / korsangere eller
erstattes af musik

Max 50 deltagere
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Afstandskrav: 2 m

Marker hvor folk må sidde i kirken

Antalsloft: Højst 1 for hver 7,5 m2
Præst og personale medregnes ikke.
Hygiejne: Der skal være mulighed for håndvask /
håndsprit til rådighed.
Berøringsflader skal rengøres efter kirken har været
i brug.
Udluftning mellem handlinger.
Der er krav om mundbind når man bevæger sig i
rummet, udtaget er ved deltagelse i ceremoni
(f.eks. dåb, nadver, begravelse, vielse)
Kan holdes åben for andagtsøgende, men højst 5
personer ad gangen
Konfirmander

Konfirmandundervisning skal foregå virtuelt

Vejledninger findes:
https://konfirmandcenter.dk

Menighedsrådet

Alternativer til digital undervisning

Stiftets religionspædagogiske vejleder …

Har ansvaret for at corona-regler overholdes.

Lav sammen med menighedsråd og personale
skriftlig sammenfatning af, hvordan I håndterer
reglerne i jeres sogn, ikke mindst af hensyn til
personalet, der kan have en anden oplevelse af
en situation end præsten.

Har ansvaret for at der er personale til
gennemførelse af de kirkelige handlinger og
gudstjenester.

F.eks:
Aftal hvor i kirken dåbsfølger kan sidde og hvor
mange, der kan være i det område.
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Eller dåbsforældre at medbringe kort med navne
på deres gæster og at fordele dem på et aftalt
antal pladser.

Menighedsrådsmøder kan afholdes fysisk med
overholdelse af afstands- og arealkrav.

Lav sammen en plan for, hvordan en
gudstjeneste kan afvikles, hvis præsten eller
andre i personalegruppen pludseligt bliver syge
eller skal i karantæne.

Menighedsrådsmøder kan afholdes digitalt
I henhold til Kirkeministeriets senest (den 23/12 2020)
reviderede retningslinjer for en ansvarlig håndtering af
corona i folkekirken og andre trossamfund (side 6 nederst)
følger at ovennævnte møder, som udgangspunkt afholdes
som fysiske møder, også under de udmeldte skærpede
retningslinjer for nedlukning af Danmark.

I henhold til § 7, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1037 af 29/6 2020
om mulighed for fravigelse af regler om møder i
menighedsråd, provsti-og budgetudvalg mv. kan
provstiudvalget i enighed beslutte at provstiudvalgsmøder og
budgetsamrådsmøder gennemføres ved video- eller
telefonmøder.
I henhold til § 7, stk. 4 kan formanden for provstiudvalget
endvidere beslutte at et eller flere medlemmer deltager i
møderne via video eller telefon.
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Ifølge bekendtgørelsens § 4 skal der dog ved digitale møder
og møder uden offentlig adgang jf. § 3, ske offentlig video
eller lydtransmission fra møderne.

Møder /
aktiviteter

Bør aflyses / udskydes
Hjemmebesøg: Sundhedsmyndighederne fraråder
pt at man besøger hinanden.
Forsamlingsloftet på 5 gælder i sognenes lokaler

Der kan aftales alternativer. Samtaler kan foregå
på digitale medier eller telefonisk
Der kan oplyses om folkekirkens sjælesorgs
tilbud på nettet www.sjaelesorg.nu
Husk at anbefalingerne om forsamlinger på max
5 også gælder i private hjem. Lad det altid være
op til personen, du snakker med, om I skal møde
fysisk eller telefon /digitalt.
Undlad uanmeldte husbesøg.
Brug mundbind / visir ved besøg i private hjem.

Nadver

Der kan afholdes nadver for så vidt krav om afstand Giv en grundig instruktion inden altergang.
og hygiejne overholdes.
Nadver – I kirke med lidt plads i koret og dårlig
Der er ikke krav om mundbind ved deltagelse i
mulighed for at gå til alters i hold:
nadver. Den, der uddeler må ikke have fysisk
Efter postludium (dem, der ikke vil til alters går
kontakt med brød og vin.
under postludium): Individuel paptallerken med
oblat og lille bæger vin bæres til alter af en af
gangen, som knæler, præst siger
uddelingsordenen, altergæst rejser sig og går ud
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af indgangsdør bag alteret, så der ikke er trafik
begge veje i kirken.
Præsten / medhjælper kan bære visir.
Præst informerer tydeligt under meddelelser
(f.eks. efter prædikenen) om, hvordan praksis er
(af hensyn til kirkegængere, der ikke har
deltaget i nadver på denne måde før).
Brug handsker eller tang til håndtering af brødet.
En mulig praksis med mindst mulig kontakt:
Oblater placeres i bægre før gudstjenesten af
kirketjener med sikker håndhygiejne.
Under salmen efter prædiken går kirketjener (og
/ eller andre) rundt med en bakke med bægre
(man går forfra og ned gennem kirken, så
kirkegængerne tydeligt kan se, at nu kommer
bægrene). Præst går efterfølgende rundt med
kalk og skænker altervin. Menigheden rækker
tydeligt armen frem

Præst /
personale

Bliv hjemme ved sygdomssymptomer. Orienter
provsten.

Arbejd hjemmefra og brug f.eks.
Teams til møder.

Skal du testes, skal du blive hjemme indtil du har
svaret – og det er negativt.

Har du brug for en hurtig test kan du tage test
hos privat udbyder. Præsters udgifter hertil
refunderes af provstiet, personales efter aftale
med menighedsrådet.

Præster orienter provsten.
Personale orienterer menighedsrådet
Nær-kontakt: Du skal blive hjemme og testes,
hvis du har været i nær kontakt til en covid-19
positiv.

Husk: Først test på 4.dagen efter ved kontakt
med smittet. Hvis nær-kontakt test både på
4.dagen og 6.dagen, før arbejdet genoptages.
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Præster orienter provsten.
Personale orienterer menighedsrådet.

Vær særligt opmærksom på afstand og hygiejne
og begræns de fysiske møder mest muligt.

Nær kontakt defineres som:

www.sst.dk › hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet

Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens
symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens
symptomer stoppede.
Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik
taget testen til 7 dage efter.

Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram)
eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx
hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny
coronavirus
Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15
minutter (fx i samtale med personen) med en, der
har fået påvist ny coronavirus.
Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15
minutter med en person, der har fået påvist ny
coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor
der er øget risiko for smitte:
• Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj
tale eller råb
• Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
• Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller
manglende udluftning.
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Antalsbegrænsning: Max 5
Hygiejne: Der skal være mulighed for håndvask /
håndsprit til rådighed.
Berøringsflader skal rengøres efter f.eks. et lokale
har været i brug.
Udluftning efter brug af lokaler.

Udlån af lokale

Max 5

Vielser

Krav om mundbind gælder ikke for brudepar eller
andre, der deltager som led i ceremonien.

Vielser udenfor
kirkerummet

Forsamlingsloftet på 5 gælder i de lokaler, der ikke
tilhører folkekirken – det samme anbefales i private
hjem.

Øvrigt

Følg med på mails og nyheder fra Kirkeministerium, https://www.folkekirkenspersonale.dk/
stift og provst.
tiltag-vedr-coronacovid-19/spoergsmaal-og-svar/
Spørgsmål om hvordan man agerer med virussen.
Uanset om du er blevet henvist til test, fordi du har https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/
symptomer, eller om du er symptomfri, og er blevet coronavirus-og-folkekirken
henvist til test af anden grund, f.eks. som led i
https://www.sst.dk/da/corona
smitteforebyggelse, så skal du gøre følgende:
Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål
• Hvis du har symptomer: Fortsæt din
om ny coronavirus/COVID-19
selvisolation indtil 48 timer efter, at du er fri
på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe
for symptomer. Dog kan du godt ophæve din
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isolation, selvom du stadig har tab af smags
og lugtesans som eneste tilbageværende
symptomer, da de kan vare længe, og man
forventes ikke længere at smitte, når de er
eneste tilbageværende symptomer.
Hvis du ikke har symptomer: Isoler dig selv
indtil 7 dage efter, at du fik taget testen. Hvis
du får symptomer i løbet af de 7 dage, skal
du blive hjemme indtil 48 timer efter, at du
er fri for symptomer (undtaget tab af smagsog lugtesans).
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til den myndighedsfælles hotline: 70 20 02 33,
tast 1
Husk at du skal ringe til din egen læge ved
spørgsmål vedr. symptomer og sygdom.
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