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Dette dokumentet er sendt til menighetsrådene for uttalelse. 

- Heim menighetsråd 
- Hemne menighetsråd 
- Vinje menighetsråd 
- Halsa menighetsråd 

 

Lokal smittevernplan for Heim kirkelige fellesråd. 

Innledning. 
Myndighetene anbefaler å begrense antall kontakter. Det anbefales derfor at fysiske 
samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger avlyses ut november 
måned. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra lokalt smittetrykk. 
Denne lokale smittevernplan er utarbeidet i samsvar med ny «Bransjestandard for 
gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke» versjon 7.0, 18.01.2021.  
Antall er satt til 50 personer fordi kirkene våre ikke har fastmonterte stoler, ref. regjeringens 
definisjon, men fortsatt viktig å innrette oss på de smitteverntiltak myndighetene har pålagt 
oss å følge. Hold avstand på minst en meter og følg rutiner for håndvask (og bruk av 
antibac), rutiner for reingjøring av interiør, bruksgjenstander og lokalene for øvrig. 
Vi har som mål å ikke spre smitte. Syke personer skal ikke delta eller være tilstede. 
Rutinene skal godkjennes av tillitsvalgte, verneombud og prost. 
Ansatte og frivillige som deltar er forpliktet til å følge rådene i den nye veilederen. 
Det er også sendt ut ressursdokument for konfirmasjon, som ansatte må være orientert om 
før konfirmasjonene i september i år. 
 
Kirkenes kapasitet og mulighet for bruk. 
Maks antall samlet i kirkene er nå begrenset til 50 personer. 
Hvis det skal synges salmer under gudstjenester eller andre arrangementer innføres det nå 
en 2 meters regel. Det vil si at det skal være 2 meters avstand i alle retninger hvis det skal 
synges i kirken. 2 meters avstand mellom hver enkelt eller mellom hver kohort. Dette gjelder 
også ved gravferder. Hvis man velger å ikke synge, men velger f.eks. solister instrumentalt 
eller til sang gjelder fortsatt 1 meters regelen. 
Et alternativ er å ha vanlig gudstjeneste med 1 meters avstand mellom deltakerne og synge 
ute etter gudstjenesten. 
 
 



Maksimum antall i våre kirker fra 19.01.2021: 
- Valsøyfjord kirke: 50 personer + ansatte/ bidragsytere 
- Hemne kirke: 50 personer + ansatte/ bidragsytere 
- Heim kirke: 50 personer + ansatte/ bidragsytere 
- Halsa kirke, inntil 50 personer/ bidragsytere 
- Vinje kirke, inntil 50 personer + ansatte/ bidragsytere eller 25 personer + ansatte/ 

bidragsytere hvis det skal synges. 
 
 
 
 
 
Rutiner ved bruk av kirkene. 

- Renholdsrutiner må være på plass, eget dokument. Ved bruk av kirkene til mindre 
arrangementer, møter av forskjellige slag, har arrangøren selv ansvar for å sørge for 
renhold etter smittevernregler før og etter arrangementet. F.eks. møter i 
menighetsråd m.v. Kirkekontoret varsles før bruk av kirkene. 

- Det må tilrettelegges fysisk. Avstenging av benkerader. Strekk eller bånd benyttes. 
- Ansatte og frivillige skal undervises i rutinene. Dette skal dokumenteres. 
- Ved alle kirkelige arrangementer skal det være avklarte ansvarsforhold. Ansvarlig 

arrangør for gudstjenester og kirkelige handlinger er Den norske kirke (rettssubjektet), 
slik Kirkemøtet har delegert ulike oppgaver til ulike organer med hjemmel i 
kirkelovens §24, jf. § 25 tredje ledd. Ansvarlig arrangør for annen virksomhet og 
aktiviteter i menighetene vil i utgangspunktet være menighetsrådet, med mindre noe 
annet er tydelig avklart. Ansvarlig arrangør skal være navngitt og vil være den som 
skal kunne kontaktes av kommuneoverlegen mv etter arrangementet.  

- Presten, som ansvarlig for «arrangementene» i kirken, informerer om rutinene før 
start. 

- Info legges ut på hjemmesider og facebooksider. 
 
Presiseringer etter nye smittevernveileder fra kirkerådet 18.01.2021: 

 
- Gudstjenester kan avholdes med inntil 10 deltakere + medvirkende. 
- Begravelser avholdes med maksimum 50 deltakere + medvirkende. Alle deltakere og 

medvirkende skal bruke munnbind.  
- I tillegg til de nasjonale smittevernstiltakene, har Heim kommune innført lokal forskrift. 

Denne sier i §3 at sosial kontakt ut over egen husstand skal begrenses til maksimum 
10 per uke. Dette medfører at man i kirken må organisere seg i grupper som gjør at 
man klarer å oppfylle §3. Avstand mellom gruppene må da være minimum to meter, 
og man må ha et system for at man ikke blandes når man kommer og når man 
forlater kirken. Kirken har også et ansvar for at den lokale forskriften blir fulgt.  

- Det må ikke være ansamling av ansatte og andre aktører i sakristiene i kirkene i 
forbindelse med gravferder. 

- Åpne kirker uten aktiviteter regnes ikke som arrangement og har ikke krav om 
registrering. 

- Antall medvirkende skal være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre 
arrangementet. For at kor/ musikere skal telle som medvirkende, må de ikke sitte 
sammen med øvrige deltakere og holde minst 2 meters avstand til andre deltakere. 

- Det er vesentlig mindre smitterisiko ved utendørs arrangementer. Disse kan avholdes 
med 200 deltakere på avgrenset område (avgrenses med tau, sperrebånd m.v.). 

 
 
Smitteforebyggende tiltak generelt. 

- Personer som er syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene skal 
ikke delta på kirkelige arrangementer.  



- God hygiene. Det legges til rette for god håndhygiene ved håndvask og/ eller 
håndsprit for deltakere og ansatte. 

- Det settes opp plakater med god informasjon med råd for å unngå smitte. 
- Det skal være maksimum 50 personer tilstede i tillegg til medvirkende med minimum 

1 meters/ 2 meters avstand. Maks antall i hver kirke er gjengitt foran. 
- Kirketjener og/ eller kirkeverter teller antall som kommer inn i kirkebygget, varsler når 

antallet er nådd og stopper inntaket av folk. 
- De samme organiserer ved inngangen og i friluft så 1 meters regelen kan overholdes. 
-  Unngå trengsel. Kirketjener/ kirkeverter styrer inngangen for å påse at avstand 

holdes. 
- Kirkegjengerne må unngå bruk av offentlig transport. 
- Det skal ikke serveres kirkekaffe i forbindelse med gudstjenester og kirkelige 

handlinger som Den norske kirke står som ansvarlig arrangør for. Ved øvrige 
arrangementer er dette opp til ansvarlig arrangør, under forutsetning av at 
avstandskrav og smittevernreglene rundt matsituasjonen blir ivaretatt. Det er selve 
håndteringen og situasjonen rundt matserveringen, som kan medføre større 
smitterisiko. Mattilsynet gir veiledning til hvordan servering kan skje på en trygg må 

- Salmebøker kan brukes, forutsatt at det går minst ett døgn mellom hver bruk. 
- Kirketjenere og kirkeverter skal bruke munnbind ved gudstjenester, gravferder m.v., 

spesielt i forbindelse med registrering, inn og utgang av kirkene. 
 
Nattverd, ofring m.v. 

- Nattverd, lystenning o.l frarådes for å redusere bevegelse i rommet. 
Ofring bør skje med vipps.  
Under julehøytidligheten kan nattverd gjennomføres som «drop in» nattverd der en 
gjennom enkel seremoni i forkant av gudstjenesten gjennomfører nattverden og 
deretter kan folk enten forlate kirken eller sette seg i ro i benkene før gudstjenesten 
starter. Dette må gjøres i samsvar med smittevernreglene. 
 

Vielser 
- Det tas kontakt med parene det gjelder og orienterer om den nye standarden og for å 

høre om de vil gjennomføre vielsene. 
- Kun brudepar og forlovere kan stå ved alteret sammen med presten. 
- Vielse utendørs kan være et alternativ. 

 
Dåp 

- Så få personer som mulig samles rundt døpefonten. Inntil 10 personer + medvirkende 
kan delta under dåpen. 

- Grundig håndvask før dåpshandlingen. 
- En person i dåpsfølget løfter barnet fram for menigheten etter dåpshandlingen. 
- Tørk barnet med papirserviett eller bruk tøyserviett når en fra dåpsfølget håndterer 

den. 
- Ved flere dåpsbarn rengjøres dåpsfatet mellom hver dåp. 
- Kun mor og barn fra samme familie benytter dåpssakristiet samtidig. 
- Ingen prosesjon inn i kirka. 
- Kirketjener ordner med dåpsvann. 

 
 
Gravferd 

- Gravferder gjennomføres slik de har blitt gjort den siste tiden under koronakrisen. 
Bruk av kirkene, antall deltakere, se punktene foran. 
 

 
 
 



Ansatte 
- Ansatte og frivillige, skal læres opp i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som 

beskrevet i veilederen. Opplæringen skal dokumenteres. 
- Fellesrådet/ kirkevergen har hovedansvaret for å samordne HMS og de nødvendige 

smitteverntiltakene. Vernetjenesten i begge arbeidsgiverlinjer må involveres i 
beslutninger om gjennomføringen av smitteverntiltakene.  

- Ansatte som tilhører grupper med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (med 
kroniske sykdommer og/ eller er over 65 år) kan få tilrettelagt arbeid. 

- Det må være tilstrekkelig bemanning av kirketjenere og kirkeverter for å kunne ivareta 
smitteverntiltakene. 

 
 
 
 
Oversikt over deltakere 

- Den ansvarlige for gudstjenesten/ den kirkelige handlingen/ andre arrangement i 
kirken må ha oversikt over hvem som er tilstede på grunn av smittesporing. 

- Kirketjener/ kirkeverter skriver deltakere på en liste med navn og telefonnummer ved 
inngangen før gudstjenesten begynner.  

- Bare smittevernmyndigheter, kommuneoverlege kan få lista utlevert. Lista slettes 
etter 14 dager. 

 
 
 
 
Kirkekontoret 

- Egne renholdsrutiner. 
- Det bør ikke være for mange på kontoret samtidig. Maks. 4 personer. Alle bør 

oppholde seg på sine kontorer så langt det er mulig. Hjemmekontor ved rullering. 
- Kontoret er stengt for publikumsbesøk til og med 3. februar 2021. 
- Barne- og ungdomsarbeidet kan gå som normalt, også konfirmantundervisningen. Se 

Kirkerådets trafikklysmodell for smittevern i barne- og ungdomsarbeidet. 
 

 
 
Det vises forøvrig til Smittevernveileder, Bransjestandard for Den norske kirke, 18.01.2021. 
Heim kommunes Tiltaksplan for smittevern 04.01.2021. 
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Dagfinn Thomassen           Åse Rugland       

Kirkeverge                          verneombud     Prost                                    verneombud 
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Vedlegg:  
Reinholdsrutiner.docx 
Drøftingsmøte tillitsvalgte.docx 
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