04.01.2021

DEN NORSKE KIRKE
Orkland kirkelige fellesråd

Rutiner for smittevern i Orkland kirkelige fellesråd sine kirker
Grunnlagsdokumenter:
Disse smittevernrutinene er basert på Smittevernveileder, bransjestandard for Den norske kirke
versjon 6.0 oppdatert 4. januar 2021 (heretter kalt SMV). Dette er det styrende dokumentet og det
følgende er lokale rutiner basert på dette, samt på smittevernforskrift vedtatt i Orkland kommune,
gjeldende fra 31.12.2020-13.01.2021.

Estimert kapasitet i kirkene i Orkland
Gravferd:
Maks. antall i kirkene er nå 50 personer/deltagere/besøkende. Ansatte og medvirkende kommer i
tillegg. Ant. medvirkende begrenses til hva som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Kor
og musikere kan regnes som medvirkende så lenge de ikke blandes/sitter sammen med øvrige
deltagere. Disse skal holde minst 2 meters avstand til andre deltagere.
Jmf. Covid-19 forskriften skal arrangøren sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal
kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til
skulder. I oppdatert SMV anbefales vi i tillegg å sørge for 2 meters avstand mellom husstander,
kohorter, enkelt-personer som ikke er i samme husstand/kohort ved allsang. Om det skal være
fellessang, så må det være minst 2 meter mellom hver deltaker/husstand/kohort. Det betyr at det
blir vanskelig med 50 til stede i de minste kirkene våre om gravferdene skal gjennomføres med
fellessang.

Vi har estimert tall for kapasitet i kirkene i Orkland. Disse tallene er basert på enkeltpersoner ved
oppmøte og 1 meters avstand. Det vil kunne være plass til flere om flere kommer fra samme
husstand. HMS-gruppen i Orkland vil jevnlig vurdere kommende aktiviteter ut fra disse reglene. Er
det tvil rundt dette, ta kontakt med kirkeverge.
Agdenes kirke: 50 stk.
Lensvik kirke: 50 stk.
Ingdalen kirke: 40 stk.
Geitastrand kirke: 30 stk.
Orkanger kirke: 40 stk.
DGH kapell: 30 stk.
Orkdal kirke: 50 stk.
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Moe kirke: 50 stk.
Snillfjord kirke: 40 stk.
Løkken kirke: 30 stk.
Meldal kirke: 50 stk.

Øvrige kirkelige handlinger og aktiviteter:
For øvrige kirkelige handlinger og aktiviteter er dette gjeldende fra og med 04.01.21:
På bakgrunn av myndighetenes anbefaling om å ikke gjennomføre fysiske aktiviteter, gjelder
følgende i Den norske kirke:
•
•

•
•

Planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper bør holdes
digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres
når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale
tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler vi å
unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.
Dersom man unntaksvis lokalt beslutter å gjennomføre et nødvendig arrangement med inntil
ti deltakere, gjelder smittevernveilederen forøvrig:

Generelle smittebegrensende tiltak
Tiltak nevnt i SMV ligger til grunn. I tillegg presiseres det i OKF-område følgende.
•

•
•
•
•
•

•
•

Det skal holdes avstand og være minst mulig kontakt mellom personer og unngås
unødvendig berøring av overflater. Kirketjener/klokker bidrar til at deltakere holder nok
avstand. Dette kan gjøres ved f.eks. å ommøblere lokalet, avstenging av benker/stolrad,
legge agende eller salmebøker/salmeark for anviste plasser eller lignende
Det frarådes å ha nattverd.
Kirkekaffe anbefales ikke.
Ved kollekt oppfordres det til Vipps. Kollekt ved utgang er mulig.
Forflytning og bevegelse i rommet anbefales ikke, som f.eks. i forbindelse med lystenning,
ofring og nattverd.
Syke personer og personer med symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta eller være
tilstede.
Personer som er i karantene skal ikke være tilstede.
Håndsprit settes ut ved inngangen, på alteret, talerstolen, orgelet og døpefonten. Dette tas
med til kirka av kirketjener/klokker.
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Renhold
•

•

•
•

Dersom det er behov for egne dåpsgudstjenester så må disse legges til et tidspunkt slik at
forsvarlig renhold ivaretas. Om mulig kan den ene siden med benker benyttes for en
handling, og etterpå den andre siden med benker. Ved flere dåp så må det vurderes om bare
ett dåpsfølge kan benytte dåpssakristiet.
Ansvaret for renhold av orgel og piano og annet musikalsk utstyr er kantor/organist.
Ansvaret for renhold av øvrig utstyr er klokker/kirketjener. Det kan i samarbeid med prest og
menighetsråd avtales med frivillige (f.eks. kirkeverter) om arbeidsfordeling.
Håndtak og kontaktflater skal ha særlig fokus under renhold.
Renhold skjer i henhold til SMV og veiledere for renhold av kirkebygg.

Bruk av utstyr
•

•
•
•

Instrumenter, mikrofoner, orgel, piano mv. skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den
som skal benytte det. Alt utstyr som berøres av ansatte og/eller deltakere skal rengjøres før
og etter bruk.
Salmebøker kan brukes. Hvis salmebøker benyttes så må disse i karantene i 24 timer.
Engangshefter kastes etter bruk.
Fjern løse sitteputer. Disse skal ikke brukes. Gjelder ikke puter som normalt ligger fast i
benkene.
Publikum rydder selv salmebøker og kaster salmeark. Dette orienterer prest om.

Registrering av deltakere
Det skal føres lister over fremmøtte/deltagere i gudstjenester, gravferder, vigsler og andre offentlige
arrangementer i regi Orkland kirkelige fellesråd, ref. Covid-19 forskriften § 13. Listene oppbevares i
14 dager. (Se eget kapittel.
Fellesrådet henstiller til menighetsråd om at kirkevertene kan utføre registreringen ved
gjennomføring av gudstjenester. Dette innebærer:
1. Deltakerregistrering, føre navneliste med telefonnummer til alle tilstedeværende. Mulighet
for elektronisk påmelding og registrering vil brukes ved behov.
2. Så godt som mulig holde dører og porter åpne for å redusere antall kontaktpunkter.
3. Informere deltakere om hvor de kan sitte.
4. Henvise til håndspritdispensere som er plassert ute i våpenhuset/yttergang.
5. Når det nærmer seg maksantall for deltagere i kirken, ta kontakt med kirketjener/klokker
som har ansvar for å stenge kirken.

Ved vigsel bes brudeparet skrive navnelisten/deltagerelisten.
Ved gravferd forespørres begravelsesbyrå om å skrive navneliste.
Navneliste låses inn i safe på kirkekontoret, gjøres av liturg eller klokker etter avtale seg imellom.
Kirketjener/klokker er ansvarlig for makulering av listene etter 14 dager. Kun kommuneoverlege kan
motta listen ved henvendelse til ansvarlig prest.
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Annet
I tillegg til det som er nevnt tidligere i planen gjelder disse ansvarsområdene:
Organist: Har ansvar for at evt. solosanger eller annen innleid musiker holder nok avstand og tilviser
plass til disse.
Prest: Har ansvar for å informere forsamlingen om gjeldende forholdsregler om avstand, hygiene
med mer. Denne informasjonen gis innledningsvis og gjentas i løpet av seremonien.
Prest/Diakon: Har ansvar for å gjøre i stand og gjennomføre nattverd i samsvar med gjeldende
veileder.
Kirkeverge/Kirketjener/Klokker: Kirkevergen har ansvar for at plakater med de til enhver tid
gjeldende regler henger ved kirkens og kirkekontorenes innganger og andre steder hvor disse skal
henge.

Bruk av munnbind
Ifølge Smittevernforskrift for Orkland kommune er disse punktene gjeldende og særlig aktuelle for
Orkland kirkelige fellesråds virksomhet:

§ 8.Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom
Påbud om bruk av munnbind gjelder:
Tros- og livssynslokaler
Lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i
idrettshaller. For utøvere gjelder ikke dette under selve kultur/idrettsaktiviteten.
I fellesareal åpent for publikum i offentlige bygg.
Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske
eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
§ 9.Påbud om bruk av munnbind utendørs i særlige tilfeller
Det påbys også bruk av munnbind i tett befolkede områder utendørs (som f.eks.
marked). Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
(Utdrag av Smittevernforskriften vedtatt av Orkland kommune, gjeldende 31.12.2013.01.21).
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•
•

Dette innebærer at alle som er tilstede ved kirkelige handlinger må bruke munnbind under
hele seremonien. Unntak for dette er utøvere, for eksempel prest og klokker som leser/taler.
Munnbindpåbudet gjelder også ved besøk på kirkekontorene og andre offentlige lokaler som
brukes i vår virksomhet.

Ellers henvises det til siste smitteveilederen fra kirkerådet/bransjestandard for gudstjenester og
kirkelige handlinger i Den norske kirke, samt til informasjon rundt lokale tiltak i Orkland kommune,
Disse kan oppdateres på kort varsel og enhver har ansvar for å holde seg oppdatert på disse.
www.kirken.no/korona og www.orkland.kommune.no

Dette dokumentet signeres av prost, kirkeverge, tillitsvalgte og verneombud i begge
arbeidslinjer:

Fannrem 04.01.2021
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