Retningslinjer Covid-19
•

Ved kirkelige handlinger, er der plads til max. 90 personer i kirken, 30 personer i kapellet.

Krav om mundbind gælder også folkekirken
Der skal bæres mundbind eller visir i folkekirkens lokaler med offentlig adgang. Det vil sige i kirken,
kapellet og kirkecenteret. Det gælder alle ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover.

Hvilke regler gælder?



Når du går ind og ud, skal du bære mundbind eller visir. Ligeledes når du bevæger dig rundt i
lokalet. Du behøver ikke mundbind eller visir, når du står på samme sted under gudstjenester, fx. ved
læsninger og heller ikke når du sidder ned.



Ved alle aktiviteter i kirken og på kirkegården, gælder det normale forsamlingsforbud ikke. Det
afhænger af lokalernes størrelse. Dog gælder det udendørs, hvor vi max. må forsamles 50 personer.
Derfor beder vi alle om, at forlade kirkens område umiddelbart efter handlingen - husk
afstandsreglen! Vær opmærksom på, at reglen også gælder ved bisættelse og begravelse. Er der 44 i
kirken, må der stå 6 pers. udenfor.



Husk afstandsreglerne! Vi holder 2 meters afstand. Afstandsreglen gælder ved alle arrangementer
- også når vi går ind og ud! Undtaget fra denne regel, er personer fra samme husstand, eller personer
i daglig tæt kontakt og ved kistebæring.



Husk at bruge håndsprit! Både når du kommer ind i lokalet, inden du spiser/drikker og efter
toiletbesøg.



Vi holder 2 meters afstand, derfor er det kun tilladt, at sidde, hvor det er anvist. Undtaget fra denne
regel, er personer fra samme husstand.
Vi må gerne synge. Husk 2 meters afstand til alle, du ikke er i husstand med.
Der er nadver nedenfor trappen. Husk, at overholde anvisningen herom.
Husk her 2 meters afstand.
Sprit dine hænder når du kommer ind i våbenhuset.
Vi giver ikke hånd, desværre, men deler meget gerne et smil.






Kirken er åben alle hverdage kl. 9 - 16, lørdag kl. 9 - 12. Det er muligt, at tænde et lys.
OBS! Forsamlingsforbuddet på max. 10 pers. er gældende i kirken og på kirkegården uden for gudstjeneste
og kirkelige handlinger.
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