Lokal plan for smittevern (COVID-19)
for Falnes og Ferkingstad menigheter
Sist revidert: 01.09.20

Innholdet i denne planen
Denne lokale planen er ment for å være en praktisk oppsummering som kan brukes av den
enkelte funksjon i gudstjenesten. Ordningen kan tilpasses for andre arrangement i menigheten.
Bygger på nasjonal smittevernplan for Den norske kirke: https://www.ka.no/sak/article/1560303

Tilpasset kirke
Kirken er nå tilpasset bruk etter reglement som er nevnt over. Det legges opp til sosial avstand
med minimum 1 meter mellom personer (unntatt for familier).
-

I Ferkingstad betyr det maks ca. 50 personer.
I Falnes kan det være plass til ca. 100-130 personer dersom galleriet også blir brukt, men
det er avhengig av antall familieenheter.

Utgangspunktet før arrangementet starter:
•
•
•

•
•
•
•

Kirken er ferdig renholdt i henhold til renholdsplan
Skilt i port opplyser om at avstandsregelen på 1 meter gjelder inne og ute.
o Skiltet kan snus når arrangementet er fult og viser da beskjed om det.
Kirken har følgende stasjoner med hånddesinfisering:
o Automatisk dispenser ved hovedinngang
o Spray ved sidedør i Falnes (brukes kun til utgang! – Se «registrering» under).
o Spray ved alteret
o Spray og våtservietter ved dåpsfatet
o Spray ved klokkerstolen/tekstleserpulten
o Spray ved talerstolen
o Spray ved orgelet
o Våtservietter ved teknisk pult
o Spray eller våtservietter på toalettene
Påfyll av desinfiseringsmiddel er tilgjengelig i våpenhuset.
Skilt i kirken minner om avstandsregelen og illustrerer lengden på 1 meter.
Annenhver benkerad er nå avlåst og skal ikke brukes.
Galleriet er stengt for å begrense omfanget av nedvask.

Desinfiseringsmiddel
•

•

Oxey Pro: Finnes på dispenser og sprayflaskene og er godkjent til bruk på hender og
overflater. Stoffet fordamper etter bruk og er ikke brennbart.
o NB: Oxey Pro er godkjent til overflate og hender, men brukes ikke på elektronikk!
Våtservietter: Skal brukes til på elektrisk utstyr.

Kirkevertenes smittevernoppgaver
• Før arrangementet:
o Husk god håndhygiene og ingen fysisk kontakt med andre.
o Gudstjenesteprogram legges på de åpne benkeradene med minst 1
meters avstand mellom hvert program (dersom programark blir
brukt).
o Registrering av deltakere. Husk tydelig markering av dato. Alle navn
skal registreres!
▪ Metode 1: Sekretær
En av kirkevertene fører liste over alle deltakere med navn og
telefonnummer i inngangsdøren (skriv lettleselig).
Perm med tomme lister ligger i våpenhuset.
▪ Ev. Metode 2: Selvskriving
Deltakerne skriver selv eget navn og telefonnummer på listen i
inngangen. Kirkevertene sørger for at kurv med «rene penner»
er tilgjengelig og at brukte penner legges i egen kurv som er
merket med «brukte penner». De brukte pennen desinfiseres
før de legges tilbake med de rene pennene etter
arrangementet.
o Når benkeradene er fulle (med 1 metter mellom husstander) slippes
ikke flere inn til gudstjenesten. Skiltet i porten(e) med melding om
avstandskrav snus slik at meldingen «Det er dessverre ingen ledige
plasser igjen» blir synlig.
o De utfylte listene leveres til presten. Permen med tomme lister
legges tilbake i våpenhuset.
o Undersøk om det er tilgjengelige engangshansker i kirken dersom
fysisk kollekt er planlagt å gjennomføre.
• Under arrangementet:
o Dersom det det skal gjennomføres fysisk kollekt utplasserer kirkevert
en kurv med utgangen som deltakerne kan legge kollekten oppi.
• Etter arrangementet:
o Telling av penger gjøres med engangshansker. Dersom det ikke er
engangshansker tilgjengelig, gjennomføres ikke fysisk kollekt.
o Husk å desinfisere og rydde tilbake det en selv har brukt i tjenesten.

Kirketjenerens smittevernoppgaver
• Før arrangementet:
o Husk god håndhygiene og ingen fysisk kontakt med andre.
o Kontrollere at punktene i innledende avsnitt «Utgangspunkt før
arrangementet starter» er oppfylt.
o Sørge for at teknisk utstyr som skal brukes av andre i gudstjenesten
er desinfisert etter opprigging.
• Under arrangementet:
o Om aktuelt: Sørge for at døpefatet blir desinfisert mellom flere bruk
• Etter arrangementet:
o Om aktuelt: Desinfiserende vask av nattverds utstyr (dersom det ikke
er benyttet engangsbeger).
o Om aktuelt: Desinfiserende vask av døpefat og -utstyr.
o Om aktuelt: Renhold av alterbord dersom det er flere arrangement
samme dag.
o Om aktuelt: Renhold av talerstol dersom det er flere arrangement
samme dag.
o Om aktuelt: Renhold av benkerader dersom det er flere arrangement
samme dag.
o Om aktuelt: Renhold av flater i sakristi dersom det er flere
arrangement samme dag.
o Renhold av miksepult med våtserviett (skru av strømmen først)
o Renhold av PC med våtserviett
o Mikrofoner og annet brukt teknisk utstyr renholdes med våtserviett i
forbindelse med nedrigging.

Klokkerens smittevernoppgaver
• Før arrangementet:
o Husk god håndhygiene og ingen fysisk kontakt med andre.
• Under arrangementet:
o Sørge for at tekstleserpulten blir desinfisert mellom forskjellige
brukere.
• Etter arrangementet:
o Husk å desinfisere og rydde tilbake det en selv har brukt i tjenesten.

Nattverdsmedhjelpers smittevernoppgaver (kan være klokker)
• Før arrangementet:
o Husk god håndhygiene og ingen fysisk kontakt med andre.
• Under arrangementet:
o Nattverd gjennomføres uten direkte kontakt mellom
nattverdutdeler, brød/vin og deltakere (kommunikanter).
o Dette gjøres ved bruk av enkeltbeger (særkalk) og at brødet (oblaten)
legges i hvert beger.
o Deltakerne tar med beger og rekker det frem, mottar brødet i
begeret og tar selv brødet i munnen. Deretter holdes begeret frem
(som vanlig) og vinen helles i. Tilsigelsesordene som vanlig til hver
deltaker.
o Det må være helst 2, minst 1 meter, avstand mellom deltakerne.
o De som forbereder og deler ut vin og oblat skal praktiskere god
håndhygiene, også underveis (desinfiseringsspray er på alteret).
• Etter arrangementet:
o Husk å desinfisere og rydde tilbake det en selv har brukt i tjenesten
(nattverds utstyr rengjøres av kirketjener).

Organistens smittevernoppgaver
• Før arrangementet:
o Husk god håndhygiene og ingen fysisk kontakt med andre.
o Sørge for at sangere og andre musikere har forstått og følger
smittevernreglene.
• Under arrangementet:
o Desinfisering av brukt utstyr, mikrofoner og instrumenter som skal
brukes av andre under arrangementet.
• Etter arrangementet:
o Renhold av orgeltangenter
o Eventuelt: Renhold av pianotanger.

Sangere og musikeres smittevernoppgaver
• Før arrangementet:
o Husk god håndhygiene og ingen fysisk kontakt med andre.
• Under arrangementet:
o Desinfisering av brukt utstyr, mikrofoner og instrumenter som skal
brukes av andre under arrangementet.
• Etter arrangementet:
o Desinfisering av brukt utstyr, mikrofoner og instrumenter.

Prestens (liturgens) smittevernoppgaver
• Før arrangementet:
o Husk god håndhygiene og ingen fysisk kontakt med andre.
• Under arrangementet:
o Fortsatt god håndhygiene ved gjennomføring av eventuell dåp eller
nattverd.
o Eventuelt: Desinfisering av knelebenk mellom hvert bruk.
• Etter arrangementet:
o Desinfisering av brukt utstyr som mikrofon, bøker o.l.
o Sørger for trygg oppbevaring av registreringslisten.
o Destruerer registreringslister som er eldre enn 10 dager.

Renholder smittevernoppgaver
• Før arrangementet:
o Desinfiserende renhold av dørhåndtak
o Desinfiserende renhold av gelender
o Desinfiserende renhold av alterbord med utstyr
o Desinfiserende renhold av talerstol
o Desinfiserende renhold av tekstleserstol
o Desinfiserende renhold av benkerader
o Desinfiserende renhold av flater i sakristi
o Desinfiserende renhold av servanter
o Desinfiserende renhold av toaletter
o Ellers ordinært renhold
• Etter arrangementet:
o Samme som før arrangement

