INSTRUKTIONER TILL GUDSTJÄNSTDELTAGARE FÖR ATT CORONASÄKRA GUDSTJÄNSTER I
MISSIONSKYRKAN OCH BETANIAKYRKAN SKARA
När vi firar gudstjänst i våra kyrkor behövs det tydliga instruktioner för att minska smittrisken. Vi har
haft kontakt med smittskyddet i Västra Götaland, med EFK och Equmeniakyrkan för att kunna göra
våra gudstjänster så smittsäkra som möjligt. Vi ber dig att följa nedanstående instruktioner för att
delta i gudstjänster och andra samlingar i våra kyrkor.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
-

Har du minsta symtom så kom inte till kyrkan.
Var extra noggrann med handhygien genom att tvätta/sprita händerna, inte ta dig i ansiktet
osv.
Tänk på att hålla rekommenderat avstånd till andra.
Den som vill använda visir och/eller munskydd i kyrkan gör självklart det.

SPECIFIKA INSTRUKTIONER
-

När du kommer till gudstjänsten försök att gå direkt till kyrksalen, ta med dina ytterkläder in
i kyrksalen. Detta för att undvika ”proppar” och trängsel i entré och kapprum. Håll avstånd
även i trappan i Betania.

-

När du kommer in i kyrksalen sprita händerna med framställd handsprit.

-

Avståndet mellan oss i kyrkbänkarna ska vara minst 2 meter, framifrån, bakifrån och
sidledes. Vissa bänkar kommer att vara avstängda. Tillhör ni samma hushåll går det bra att
sitta bredvid varandra. Det går även bra att sitta på läktaren.

-

Mötesvärdarna kommer att ha en mer aktiv roll genom att påminna om dessa instruktioner,
hjälpa till att anvisa platser, säga till om gudstjänstdeltagare sätter sig för tätt, stoppa om det
blir för många samtidigt i entré, trappa etc. Mötesvärdarna har fått särskilda instruktioner att
följa.

-

Vid församlingssång - ta inte i för full hals utan sjung lite försiktigare.

-

Vid nattvardsfirande kommer särkalk att användas och nattvardstjänarna delar ut brödet.
Nattvardstjänarna använder visir.

-

När du går ut från kyrksalen tänk på att hålla avstånd. När du gått nedför trappan i Betania
och hållt i ledstången - sprita händerna med framställd handsprit.

-

Ta med eget kyrkkaffe om du vill. Under fikastunden gäller 1,5 meters avstånd, det går också
bra att sitta i olika rum och fika.

-

Följ ovanstående instruktioner, särskilt avstånd och hygien, även vid andra samlingar i
kyrkan.

Vi gör detta av omsorg om varandra!
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