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RUTINE FOR RENHOLD AV GRAVFERDSLOKALER I ASKER 

1. Bakgrunn  

Vi viser til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for smittevern. Asker kirkelige fellesråd åpner i 

den angitte perioden kun for gravferder kun i Asker gravkapell, Røyken kirke og Filtvet kirke.  

Denne rutinen er utarbeidet i samråd med leverandør av renholdstjenester og bedriftshelsetjeneste, 

med hensyn til Riksantikvarens føringer for bruk og regnjøring av kirkerom i forbindelse med covid-19: 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/bruk-og-rengjoring-av-kirkerom-i-forbindelse-med-covid-19 . 

2. Ansvar 

Gravferdsavdelingen sørger for at renhold blir bestilt og utført - og at nødvendig utstyr finnes tilgjengelig 

i alle 3 gravferdslokalene. Avdelingen samarbeider med leverandør av renholdstjenestene, 

gravferdsbyråene og kirketjenerne i Røyken og Hurum. 

Klorin og sprit kan ødelegge inventar, utstyr og dekorerte overflater. Denne oppdaterte rutinen henviser 

derfor særskilt til KA og Riksantikvarens råd for rengjøring av kirkerom i forbindelse med utbruddet av 

Covid-19. Rådene gjelder for alle kirkerom, men er spesielt viktige for verneverdige kirker. Røyken 

middelalderkirke er vernet. Filtvet kirke er listeført. 

3. Generelt om renhold 

Hånddesinfeksjon og renholdsutstyr finnes tilgjengelig i alle kirkene.  

Den som forretter gravferden skal bruke håndholdt mikrofon eller mikrofon på lesepult, ikke mygg. 

Alle flater som gravfølget naturlig kommer i berøring med, slik som dørhåndtak, lysbrytere, gelender, 

øverst på kirkebenker, lesepult, mikrofon o.l. blir rengjort med egnede rengjøringsmidler for 

desinfeksjon. Se særskilte hensyn til Røyken og Filtvet kirker. 

Renhold er særskilt viktig i sanitærrom, slik som å desinfisere klosettsete, lokk, nedskyllsknapp, 

vannkraner, såpedispensere, tørkepapirdispensere og toalettpapirholdere. 

Alle som arbeider med renhold/desinfisering skal benytte engangshansker som kastes etter bruk. Ha en 

rutine for hyppig håndvask, fortrinnsvis under rennende vann.  

Gravferdsbyråene kan legge ut program på stoler eller benker, for å anvise hvor sørgefamilien skal sitte. 

Ingen i gravfølget bør sitte inn mot yttervegg, fordi vegger i vernede kirkebygg ikke kan rengjøres. 

4. Sakristi og øvrige rom benyttet av tilsatte 

Rengjøring skjer på samme måte som kirkerommet. Vær spesielt oppmerksom på at tekstiler som blir 

benyttet av flere, kan overføre smitte. 

5. Kulturminner: Særlige hensyn i fredede og listeførte kirkerom  

Røyken middelalderkirke er vernet kulturminne. Filtvet er listeført av Riksantikvaren, men har ikke status 

som vernet. Rengjøring i begge kirker må skje med et særskilt hensyn til alle malte flater, mur og alle 

antikvariske gjenstander.  
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Det er forbudt å vaske kalkede eller dekorerte vegger, himlinger og inventar i vernede kirker. Mange 

overflater tåler ikke vann og/eller vanlige rengjøringsmidler. Tekstiler som antemensaler, alterduker, 

veggtepper, messehagler og annet skal ikke vaskes. 

Malte, ikke-dekorerte overflater i kirkerommet, som for eksempel dører, benkerygger og benkevanger 

kan vaskes med et nøytralt vaskemiddel, for eksempel Zalo, på en lett fuktet klut. Ikke bruk 

mikrofiberkluter som riper, men heller en finmasket bomullsklut.  

Gjenstander som ikke tåler desinfisering, kan legges i «karantene» inntil viruset dør dersom man 

mistenker smitte.  

Salmebøker og annet materiell som blir brukt av flere bør fjernes inntil videre.  

6. Rengjøring av orgel  

Organistene foretar enten selv rengjøring av orgel før og etter seremoni, eller avtaler dette særskilt med 

andre. De fleste instrumenter er sårbare for bruk av sterke desinfeksjonsmidler, fordi sprit tørker ut 

overflaten på tangentene og annet. Organisten skal derfor vaske tangenter, registertrekk, notebrett og 

orgelbenk forsiktig med klut fuktet i såpevann.  

Bruk gjerne engangshansker ved rengjøring. For bruk av instrumentene er egen håndhygiene spesielt 

viktig. 

Gravferdsavdelingen sørger for at engangshansker og vaskeutstyr er tilgjengelig for dette formålet. 

Det er inntil videre ikke anledning til å øve på kirkenes instrumenter for andre enn kantorer eller de som 

skal gjøre tjeneste ved kirkelige handlinger. 

7. Illebefinnende under seremoni 

Ring 113 umiddelbart. Ansatte skal fortrinnsvis ikke være i fysisk kontakt med den syke uten verneutstyr 

og veiledning fra 113. 

8. Fastsettelse og varighet  

Dette rutinen er fastsatt av kirkesjefen i Asker og gjelder foreløpig fram til 14.4.2020.  

Rutinen er sist oppdatert 15.4. og kan bli endret på kort varsel. 


