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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

Det anbefales at tage en ugentlig test, hvis man
møder på arbejde og er i kontakt med andre.
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,
Antalsloft: Højst 1 for hver 7,5 m2 (udregnet fra
Udpeg evt. hvilken side der går først og i hvilken
væg til væg) præst, personale, frivillige der
rækkefølge.
medvirker ved tælles ikke med
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Hygiejne: rengøring efter hver tjeneste
Udluftning: efter hver tjeneste
Der kan holdes både dåb og nadver (se under
disse)

Præsten bør overveje at benytte mundbind/ visir
ind og ud af kirken, ved dåb og nadver.

Præsten er ikke pålagt krav om mundbind.

Salmer kan synges af solist / korsangere eller
erstattes af musik. Sangere skal holde god
afstand til andre. (4 m kan være en rettesnor)

Fællessang undgås
Bør højst vare 30 min
Det bør overvejes at undlade nadver
Der kan live-streames

Se forslag til liturgi https://kobenhavnsstift.dk/
Der kan holdes særlige nadvergudstjenester

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

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

Plejecenter

Gudstjeneste på plejehjem, hvor alle beboere og
personale er vaccineret – her gælder folkekirkens
retningslinjer fortsat.
Det betyder, at gudstjenesten skal afholdes
indenfor 30 min, uden sang og med afstand.

Salmer kan synges af solist / korsangere eller
erstattes af musik. Sangere skal holde god
afstand til andre. (4 m kan være en rettesnor)
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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 kan foregå virtuelt
Vær opmærksom på samtykke erklæring og GDPRregler!

Online konfirmandundervisning og GDPR | Haderslev Stift
Vejledninger findes:
https://konfirmandcenter.dk

Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisningen er en folkekirkelig
aktivitet, der er omfattet af forsamlingsforbuddet og
derfor kan der max. Være 5 deltagere. Dette gør sig
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også gældende selvom de mindste klasser møder
ind på skolen.

Menighedsrådet

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

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.
F.eks:
Aftal hvor i kirken dåbsfølger kan sidde og hvor
mange, der kan være i det område.
Eller dåbsforældre at medbringe kort med navne
på deres gæster og at fordele dem på et aftalt
antal pladser.
Lav sammen en plan for, hvordan en
gudstjeneste kan afvikles, hvis præsten eller
andre i personalegruppen pludseligt bliver syge
eller skal i karantæne.

Menighedsrådsmøder – her afventer man fortsat en
afklaring.

Ministeriet kan ikke sige noget om tidshorisonten
for, hvornår der foreligger en afklaring.
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Menighedsrådsmøder kan afholdes digitalt

Der skal dog ved digitale møder og møder uden
offentlig adgang jf. § 3, ske offentlig video eller
lydtransmission fra møderne.

Bør aflyses / udskydes
Hjemmebesøg: Sundhedsmyndighederne fraråder
pt at man besøger hinanden.

Der kan aftales alternativer. Samtaler kan foregå
på digitale medier eller telefonisk
Vejledning fra hospice præst:

Forsamlingsloftet på 5 gælder i sognenes lokaler

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ring og aftal besøg
Fortæl ved samme lejlighed, at vi (desværre) ikke
må tage imod noget traktement, kaffe, te mv.
Bær visir og eller maske ved ankomst
Tilbyd dem, du besøger et rent mundbind, hvis de
ikke selv har.
Brug håndsprit
Hold afstand (2 meter)
Bær visir og eller maske imens I står op
HVIS det skal tages af, så gør det ikke før I sidder
ned
Hele molevitten gentages i omvendt rækkefælge,
når besøger slutter.

Der kan oplyses om folkekirkens sjælesorgs
tilbud på nettet www.sjaelesorg.nu
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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
Der bør udvises ekstra forsigtighed i lyset af
gangen, som knæler, præst siger
mutationer og den deraf følgende større
uddelingsordenen, altergæst rejser sig og går ud
smittespredning.
af indgangsdør bag alteret, så der ikke er trafik
De anbefalede måder kræver derfor fortsat grundig begge veje i kirken.
overvejelse
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
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/ 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.
Præster orienter provsten.
Personale orienterer menighedsrådet

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i
en af følgende perioder:
•
•

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.

Hvis du har symptomer, er syg eller smittet - COVID-19 Sundhedsstyrelsen
Til dig, der er nær kontakt til person med ny coronavirus Sundhedsstyrelsen

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med coronatest
af medarbejdere – det er op til arbejdsgiver at
beslutte, om der gives arbejdstid og
befordringsgodtgørelse til medarbejderen.
Præster skriver på kørselsindberetningen.

Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to
perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere.
Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de
ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidigt
opfylder mindst et af følgende kriterier:
•
•

Du bor sammen med en smittet person.
Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med
en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til
sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller
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nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens
brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet
person inden for 2 meter (f.eks. ved samtale).

Som nær kontakt skal du som udgangspunkt sørge for at blive
testet to gange:
•
•

Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at du sidst var
i nær kontakt med den smittede person.
Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er
vigtigt at få taget anden test, selvom den første test var
negativ, for at være sikker på at du ikke er smittet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at du får taget en PCR-test hvis du
er nær kontakt. Du kan først ophæve din selvisolation, når du har
fået negativt svar på din anden test. Det er en ændring i forhold til
den tidligere anbefaling om at ophæve selvisolation ved første
negative svar, som skyldes en midlertidig skærpelse af
anbefalingerne ud fra et forsigtighedsprincip.

Sognehuset

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.
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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.
https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/
coronavirus-og-folkekirken
https://www.sst.dk/da/corona
Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål
om ny coronavirus/COVID-19
på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe
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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Værnemidler ud over mundbind

Følgende værnemidler er godkendt i
sundhedsektoren:
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Antal deltagere til begravelse/bisættelser. Det viser sig, at der i alt fald et sted i landet gøres forskel på om, hvor
mange der kan være med til en begravelse, om der er en præst med eller ej, altså en borgerlig ceremoni. Der var
enighed om, at der er tale om en misforståelse og reglerne er de samme uanset om der deltager en præst eller ej.

•

Status for menighedsrådsmøder – man afventer fortsat en afklaring.
Kirkeministeriet lagde mandag en nyhed på FAQ 17, hvor der står at menighedsrådsmøder er underlagt
forsamlingsloftet på 5. Den formulering er nu ændret. Spørgsmål og svar (folkekirkenspersonale.dk)

•

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med coronatest af medarbejdere – det er op til arbejdsgiver at beslutte, om der
gives arbejdstid og befordringsgodtgørelse til medarbejderen.
Der er afventes svar på om der gives befordringsgodtgørelse til præster.
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