
 

Hjertelig velkommen til Svalbard kirke! 

For at vi skal kunne holde åpent på en trygg måte for alle besøkende, ber vi om 
at alle leser dette og følger opp: 

• Du må være frisk og ikke i karantene for å besøke kirka 
• Bare en person i gangen der vi tar av sko, med mindre dere er fra samme 

hushold 
• Sprit hender når du kommer inn og før du går ut 
• Heng ytterklær på den stolen du sitter på 
• Registrer deg med navn og kontaktinfo på arket som ligger framme eller 

hos kirkeverten, dette er nødvendig for eventuell smitteoppsporing. 
Informasjon blir ikke delt med noen og makuleres etter 4 uker.  

• Hold minst 1 meter avstand til andre, med mindre dere er fra samme 
hushold 

• Når det er åpen kirke, kan det være maksimalt 20 personer i kirka 
samtidig 

• Ved arrangementer (gudstjenester og andre samlinger) er det maksimalt 
50 personer, forutsatt at det kan holdes minst 1 meters avstand 
 

Warmly welcome to Svalbard church! 

We want all visitors to keep safe, så please read this and adhere to the 
regulations: 

• All visitors must be well and out of quarantine 
• Only one person at the time when taking off your shoes in the hallway, 

unless from same household 
• Use provided sanitizer when entering and leaving the church 
• Keep your clothes on your chair 
• Please register your name and contactinformation when entering. This is 

solely for tracking the virus if anyone reports sick after visiting. The 
information is not shared and will be maculated after 4 weeks.  

• Keep a distance of at least 1 meter to others, unless from same houshold 
• When open church, 20 people kan visit at same time, please respect this 
• When worships and other arrangements, a maximum of 50 is allowed, 

provided all can keep a distance of at least 1 meter. 


