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Oppdatering smittevern
Mandag kom nyheten om nye innstramminger i smittevernreglene både i Oslo og på
nasjonalt plan. Selv om disse ikke innebærer noen direkte endringer i forhold til
gjennomføringen av våre gudstjenester og øvrige samlinger, minner det oss på det ansvaret
vi har for å gi vårt bidrag til å holde smittetrykket nede.
Derfor er det fortsatt viktig å huske at tilstrekkelig avstand og renhold er to av de viktigste
faktorene for et godt smittevern. Vi oppfordrer derfor våre menigheter til å sørge for at
smittevernveilederen som er utarbeidet, fortsatt blir fulgt. Det vil alltid være en risiko for
smitte selv om vi utøver godt smittevern. Vi kan redusere risikoen, selv om vi aldri kan fjerne
den helt.
Anbefalinger fra Norges Kristne Råd
Norges kristne råd skriver på sin nettside 27.10.2020 i forbindelse med de nye rådene og
restriksjonene fra myndighetene:
«Det dreier seg først og fremst om en veiledende presisering av forskjellen mellom private
og offentlige arrangement. Gudstjenester hører til det siste og antallsbegrensningen på 200
deltakere ved innendørsarrangementer står ved lag under forutsetning at avstandskravene
kan overholdes. Veilederen er basert på nasjonale reguleringer og råd. Det har derfor vært
nødvendig å skjerpe den enkelte arrangørs oppmerksomhet på mulige strengere lokale
tiltak.
NKR anbefaler også at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser.
Ettersom medlemmer av samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, mens deltakere
for øvrig må ha minimum ett sete mellom seg og øvrige deltakere, kan dette være en
hensiktsmessig måte å ha kontroll med at avstandskravene overholdes.
Videre anbefaler vi at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen
og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé. På
grunn av økt smittespredning i befolkningen ber vi også kirker og menigheter vurdere nøye
nødvendigheten av kirkekaffe og servering som innebærer noen utfordringer med hensyn til
å overholdelse av avstandsreglene.»
Svar på spørsmål
Vi har fått noen spørsmål om smittevernreglene.
1. Kan vi gjennomføre julemesse?

I følge kontakt med myndighetene, vil julemesse forstås som et midlertidig marked,
og vil derfor ikke få unntak fra regelen om maksimalt 200 personer til stede (§ 13).
Covid-19 loven snakker imidlertid om "mer enn 200 personer til stede samtidig". På

en julemesse vil folk komme og gå. Derfor er det mulig å gjennomføre den ved å ta
hensyn til følgende:
a. Arrangør må sørge for at 1-meters regelen overholdes. Det betyr at det må
b.

c.

d.
e.

begrenses hvor mange som kan være inne i lokalet samtidig.
Det bør føres navneliste med kontaktinformasjon som oppbevares i 10 dager.
Vi foreslår at det på lista markeres klokkeslett, slik at man vet hvem som kan
ha vært i lokalet samtidig.
Arrangør bør ha en smitteansvarlig som registrerer de som kommer,
informerer om hvilke tiltak som gjelder og sørger for at det ikke er flere inne i
lokalet samtidig enn det som er tillatt.
Det må planlegges for regelmessig vasking/desinfisering av berøringsflater,
toaletter mm. gjennom dagen.
Det bør vurderes om "selgerne" skal bruke ansiktsmaske.

2. Er det nok med ett sete mellom hver gudstjenestedeltaker?

Spørsmålet gjelder der hvor det ikke er benker, men faste stolrader.
Norges Kristne Råds oppdaterte smittevernveileder opprettholder i utgangspunktet
kravet om minst en meter avstand mellom personer som ikke tilhører samme
husstand – målt fra skulder til skulder.
Men: Der hvor det er faste stoler – dvs stoler plassert i rekke og som ikke flyttes på i
løpet av gudstjenesten - gjelder imidlertid følgende: «Det skal være minimum ett
sete mellom deltakere som ikke hører til samme husstand. Stoler som er plassert i
rekker og står på fast plass gjennom hele gudstjenesten er å regne for faste stoler».
3. Kan vi ha kirkekaffe?

I informasjonen som ble gitt på mandag, ble det henstilt å begrense sosiale kontakter
så mye som mulig. Vi vil derfor anbefale at man vurderer nøye om man skal utelate
kirkekaffe inntil videre, også med bakgrunn i den økte smittesituasjonen.
Annet
Vi henstiller til menighetene å følge nøye med på de anbefalingene og retningslinjene som gis lokalt.
Disse kan gjøre at det er strengere krav lokalt enn det vi anbefaler i vår nasjonale smittevernveileder.
Vi vet at f.eks. Den norske kirke i Oslo med bakgrunn i smittesituasjonen i byen, har besluttet å ikke
ha nattverd i gudstjenestene fram til 6. desember, og anbefaler heller ikke lystenning av deltakerne.
Slike lokale tiltak kan være nødvendig å vurdere for den enkelte menighet.

For spørsmål kan tilsynsprestene eller undertegnede kontaktes.
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