Lokal smittevernplan for gudstjenester, dåp, vigsel og gravferd –
Åmli sokn
Vedtatt i Åmli sokneråd 13.05.2020
Soknerådet godkjenner at kirkevergen sammen med soknepresten og øvrig personell justerer
smittevernplanen ut fra de endringer i Kirkerådets veilleder, nasjonale føringer og erfaring.
Endret

Kirkene i Åmli følger Kirkerådets Smitteveilleder av 05.05.2020 med endringer fra
08.05.2020. Denne er vurdert av Barne-og familedepartementet 02.05.2020 og er i
samsvar med Folkehelseinstituttets smitteveilledning. Veilederen vil bli oppdatert ved
behov og nye versjoner vil erstatte førsteutgaven.
Lokal smittevernplan vil bli oppdatert etter hvert som Kirkerådets veileder oppdateres.
Kirkerådets oppdateringer:
08.05.2020
12.05.2020
14.09.2020
06.11.2020
Mål for Åmli sokn er å hindre/begrense smitte av Covid 19.
Forberedelser til gjenopptak av normal aktivitet:
 Lage og vedta lokal smittevernplan
 Gjennomføre opplæring av ansatte og frivillige
 Gjennomføre seremoni om vilkår i planen er oppfylt
Kirkene i Åmli gjenåpner for gudstjenester etter nedstenging 12.03.20 søndag 24.mai 2020.
-----

Dette er noen av endringene i smittevernveilederen 06.11.2020:
 Maks 50 deltakere fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens
definisjon.
 Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester,
julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
 Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester,
avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut
november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale
smittesituasjonen.
 Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør
skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale
smittesituasjonen.
 Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser
 Oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14 dager

Smitteforebyggende tiltak:

1. Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
 På kirkens hjemmesider og i kontakt med pårørende, deltakere mv må det
informeres tydelig om at de som kan være korona-syke, har symptomer på
luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke kan delta på kirkelige arrangementer.
 Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på
luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis de er syke. Ansatte skal forlate
arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
 Ansatte og frivillige har et særlig ansvar for å følge myndighetens råd om
karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer eller ved nærkontakt
med mennesker med påvist smitte.
2. God hygiene
 Informasjon ved inngangspartiet for deltagere og tilsatte med råd for å unngå
smitte.
 Tilrettelegging for god håndhygiene, enten håndvask eller håndsprit for
ansatte og deltakere. Håndvask på toalettet i kirken (Åmli) og håndsprit ved
inngang, på alteret, talerstolen, orgelet og døpefonten. Det er også mulighet
for håndvask på sakristiet og på te-kjøkkenet (Åmli).
 Alt utstyr som berøres av ansatte og/eller deltakere rengjøres med såpe og
vann, evt overflatedesinfiseringsmiddel før og etter bruk.
3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 Fra 09.11.2020 er det satt et maksimumsantall på 50 personer/deltakere
utenom bemanning til stede. Dette fordi kirken ikke har fastmonterte seter, jmf.
Regjeringens definisjon. I Åmli kirke er derfor tallet 50 personer.
 Seremonirommets størrelse overstyrer maksimumsantallet. Det er derfor satt
en grense på maks 40 personer utenom bemanning i Gjøvdal og Tovdal
kirker.
 Det tas hensyn til eventuelle kommunale bestemmelser
 Minimum 1 meter mellom hver person, målt fra skulder til skulder –både
forover, bakover og til siden. Dette gjelder både i selve forsamlingslokalet, ved
inngang/utgang og eventuell samling i friluft.
 Kravet om avstand gjelder ikke personer i samme husstand/kohort.
 I Åmli kirke kan det benyttes 2 utganger.
 Annenhver benk er fysisk avstengt
 Det serveres enkel kirkekaffi der kirkevert/kirketjener organiserer på forhånd
 Dersom solosang skal solisten holde noe ekstra avstand.
 Personell/frivillig fra sokneråd skal påse at reglene overholdes

3a: Alle fysiske samlinger utover forordna gudstjenester, avtalte kirkelige
handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses i første omgang ut
november måned. Dette vil gjelde bl.a. Babysang og planlagt konsert.

4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 Instrumenter, mikrofoner, bøker mv skal ikke deles og ikke berøres av andre
enn den som skal benytte det.
 Salmebøker benyttes ikke. Det vil bli brukt programark eller framvisning på
skjerm/prosjektor.
 Løse sitteputer fjernes.
 Alt utstyr som kan brukes av flere personer desinfiseres mellom bruk
(pianotangenter, mikrofoner mv)
5. Renhold
Rutiner for renholder er kjent i kirken/kontoret
 Lokalene rengjøres etter bruk. Vanlige rengjøringsmidler benyttes.
 Dørhåndtak, vaskeservanter, trappegelendre og andre gjenstander eller
kontaktflater som hyppig berøres bør rengjøres hyppig. Antibac e.l. kan brukes
på ellers rene flater, men ikke ved synlig skitne overflater. Synlig skitne
overflater må derfor rengjøres før eventuell bruk av desinfeksjonsmidler i
tillegg.
 Utstyr som er brukt rengjøres før neste bruk. Dette gjelder også orgel,
alterbord, talerstol, mikrofoner, høyttaleranlegg, flater i sakristiet hvis flere
benytter dette.
 Håndsprit er tilgjengelig ved inngangen, på alteret, talerstolen, orgelet og
døpefonten
 Være bevisst på at ulike materialer og overflater tåler ulike
rengjøringsbehandling slik at ikke kulturminner ødelegges.
 Merking med tape e.l. må ikke brukes da det kan ødelegge underlaget.
 Kirkens toaletter er tilgjengelige ved arrangementer. Disse rengjøres etter
hver gang de har vært i bruk.
Det er toalett inne i kirken som kan brukes når kirken er åpen. Toalettene i
bårehuset er nå avlåst, men åpnes ved arrangementer (Åmli)

Ved gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger:
a) Gudstjenester
 Ansatte skal følge reglene om rengjøring og generelt smittevern som
ovenfor.
 Hold god avstand, ikke minst hvis flere skal synge sammen.
 Være nøye med renhold i forbindelse med håndtering av teknisk utstyr,
ledninger, mikrofoner etc.
 Ved innledningen til gudstjenesten informeres det om de forholdsregler som
gjelder om avstand, hygiene mm.
 Sikre at bare tillatte plasser er i bruk med minst 1 meter mellom hver person.
Personer fra samme husstand kan gjerne sitte sammen
 Dersom det benyttes program, legges disse ut i benkene på anviste plasser
 Det må være en kirkevert tilstede i tillegg til kirketjener

b) Nattverd
Nattverd kan gjennomføres.
 Nattverd gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom
nattverdutdeler, brød/vin og deltakere (kommunikanter).
 Dette oppnås med bruk av enkeltbeger (særkalk) og at brødet (oblaten)
legges i hvert beger.
 Deltakerne tar med beger og rekker det frem, mottar brødet i begeret og tar
selv brødet i munnen. Deretter holdes begeret (som vanlig) frem og vinen
helles i. Tilsigelsesordene som vanlig til hver deltaker.
 Det må være helst 2, minst 1 meter, avstand mellom deltakerne. Presten
opplyser om at en og en benk kommer frem av gangen før å unngå
kø/trengsel. Nattverden blir utført stående i koret (ikke knefall ved alterringen).
 De som forbereder og deler ut vin og oblat skal praktiskere god
håndhygiene, håndvask/hånddesinfeksjon/evt hansker
 Presten benytter gjerne håndsprit synlig for å skape trygghet for
deltakerene
 Plastfolie dekker over elementene gjennom hele innstiftingsseremonien
 Nattverdsbegerene vaskes først i Zalovann, for deretter å kokes etter bruk.

c) Åpen kirke
Dersom kirken kan holdes åpen for lystenning, bønn og samtale med en
ansatt skal reglene om rengjøring og generelt smittevern ovenfor følges.
 Foreløpig er ikke dette aktuelt med tanke på det ekstra renholdet som
må utføres!

d) Vielser
Vi er behjelpelig med å finne gode løsninger for vigsel. Reglene om rengjøring
og generelt smittevern følges.
Vigsel utendørs, der brudeparet har ansvar for tilrettelegging, kan være et
alternativ til kirkerommet.
 Kun brudepar og forlovere bør stå ved alteret sammen med presten.
 Forutsatt god håndhygiene i forkant og etterkant, kan ekteskapsinngåelsen
og forbønn med håndspåleggelse gjennomføres på vanlig måte.
e) Dåp
Det tas kontakt med alle dåpsfamilier for å avklare hvordan dåpen skal skje.
Selv om reglene kan endre seg, skal kirken søke å gjennomføre dåp som
planlagt. Dåp kan gjennomføres på ordinær måte, -enten i egen
dåpsgudstjeneste etter ordinær gudstjeneste eller i gudstjenesten.
 Dåpsfølget som står ved døpefonten sammen med presten, bør bestå av få
personer.

 Forutsatt grundig håndvask i forkant, kan dåpshandlingen gjennomføres på

vanlig måte uten bruk av hansker: Å tegne korsets tegn på pannen, øse vann
over barnets hode, tørke av barnets hode og håndspåleggelse.
 Papirserviett brukes til å tørke dåpsbarnets hode. Tøyserviett kan benyttes
dersom dåpsfølget håndterer denne.
 Det anbefales at presten eventuelt lar en i dåpsfølget løfte barnet frem for
menigheten i etterkant av dåpshandlingen, og at barnet holdes av samme
person gjennom dåpshandlingen/gudstjenesten.

f)

Konfirmasjonsgudstjenester
Konfirmasjonsgudstjenester ble gjennomført i september.

g) Gravplassene
 Vi henstiller besøkende ved oppslag rundt om på kirkegårdene om å
benytte eget utstyr på gravplassene, samt bruke hansker /håndsprit ved
berøring av utstyr, vannkanner, kraner og søppeldunker.
 Utstyr som vannkanner, kraner og lokk og kant på søppeldunkene
rengjøres med jevne mellomrom av kirkegårdspersonelet og
kirketjenere med vann og såpe, evt desinfeksjonsmiddel.
 Toalettene er avlåst, og benyttes bare ved arrangementer. Rengjøres
etter bruk.
 Håndsprit er tilgjengelig utenfor toalettene i bårehuset.
(Desinfeksjonsmidler forsvinner!)
 Spade til jordpåkastelse vaskes med såpe og vann før og etter hvert
bruk.
h) Begravelse
 Regler og retningslinjer for renhold og smittevern som ved gudstjenester
følges
 Også samme maks antall deltakende (80/40) og krav om avstand.
 Det er utarbeidet retningslinjer som begravelsesbyråene er gjort kjent med:
 Kisten settes på tralle, gjerne begravelsesbyråets tralle, inne i
kirke/kapell.
 Alle blomsterkranser forlates inne for at ikke flere personer tar på disse.
Opplys gjerne om dette.
 Kisten trilles ut av 2 (-4) personer, begravelsesbyrå eller pårørende.
Opplys om at man holder avstand når man går ut.
 Når man kommer ut løftes trallen over på kirkens/kapellets tralle og
trilles av 4 personer til graven.
 Kisten løftes over på senkeapparat/planker og senkes av 4 personer.
 Ingen utdeling av roser til å legge på kista. Skal det legges på roser
el.lign må hver enkelt ha dette med.
 Begravelsesbyrå/kirkegårdsarbeidere bærer ut blomster. Dette avtales
lokalt.

 Eventuelt kan jordpåkastelse skje inne, men ved å bruke prosedyren
over burde smittevernreglene være overholdt.
 Som merknad til disse retningslinjene, kan 4 personer til å løfte en
kiste være for lite, det må oftest 6 personer til dette. Disse må gjøres
oppmerksomme på smittevern/hensyn.
 Verdigheten i begravelsen skal opprettholdes!
i) Generelt
 Opplæring og informasjon til ansatte er gitt gjennom denne
smittevernplanen som omhandler rutiner og organisering av renhold,
samt plan for smittevern, samt Kirkerådets Smitteveileder av 05.05.20
med oppdateringer av 08.05.20 og 15.06.20.
 Denne smittevernplanen vil også bli gjort kjent for menighetsrådets
medlemmer og frivillige
 Kirketjener sørger for at det er nok såpe/håndsprit og tørkepapir på alle
stasjoner
 Det er hengt opp plakater om håndvaskrutine og håndhygiene på
synlige steder.
 Kirkerådets smitteveileder sier i oppdatering 12.05.20 om krav om
navneregistrering av deltakere jmf Covid-19 forskriftens §13d:
Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne
bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter
smittevernloven § 3-6.
Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne
en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger,
skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14
dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det
nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.
 Sette opp skilt/plakat når kirken er full.
 Kirkeofring –Helst med Vipps samt det opplyses om kontonummer. En
kan ta offer med kontanter, men da legges kontantene i pose og legges
i «karantene» i safe i noen dager.
 Kirketjener har hovedansvar for renholdet, men alle tilsette ved Åmli
kirker går sammen om å overholde smittevern og renhold.
 Kirkeverge har ansvar for at smittevernplanen overholdes.
 Soknepresten har ansvar for at smittevernreglene overholdes under
gudstjenester mm.

j) Endringslogg
1. 13.05.20: Pkt d: Dåp i egen dåpsgudstjeneste og medvirkende kommer i
tillegg til antallsbegrensningen på 50 deltakere
2. 13.05.20: Pkt i: Krav om navneregistering
3. 16.06.20: Pkt 3: Maks antall personer i kirkene, servering av kirkekaffi
4. 16.07.20: Pkt g: Rengjøring på gravplassene
5. 14.09.20:
6. 09.11.20: Pkt 3: Begrensing av antall deltakere.
Pkt 3a (nytt) Avlysing av fysiske samlinger
Pkt g: Desinfeksjonsmidler utenfor toaletter v/bårehus fjernes
Pkt i: Oversikt over deltakere skal oppbevares i 14 dager

Åmli 09.11.20

Liv Eikås-Homme
Kirkeverge

