TILL EQUMENIAKYRKANS FÖRSAMLINGAR
MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Equmeniakyrkan har en extrainsatt krisgrupp med anledning av Coronaviruset
sedan ett par veckor tillbaka. Equmeniakyrkans krisgrupp möts två gånger per vecka
för att säkerställa informationen om corona på vår hemsida samt ta eventuella beslut
som rör Equmeniakyrkans personal och församlingarna. Vid behov sammankallas
gruppen med kort varsel. Vid ett extrainsatt möte igår eftermiddag beslutades
att man ställer in helgens Musikkonferens i Linköping. Alla tjänsteresor utomlands
stoppas även för nationellt anställd personal inom Equmeniakyrkan och Equmenia
med omedelbar verkan.
Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och
en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar
i församlingar tillsvidare. Men glöm heller inte bort de i församlingen som är äldre,
sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. Ett kort telefonsamtal kan
betyda mycket

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varje församling beslutar själv om man vill inbjuda till gudstjänst. Det finns ingen generell
avrådan från gudstjänst.
Viktigt att följa allmänna riktlinjer gällande hygien etc.
Följ rekommendation om att personer över 70 år skall vara isolerade men underlätta på alla
sätt för denna grupp att vara det. Erbjud hjälp och stöd såväl praktiskt som andligen.
Sänd gärna hälsningar via webben (läs mer om hur HÄR) men glöm inte av den personliga
kontakten via telefon, brev eller mail.
Engagera gärna de som är hemma så de har meningsfulla uppgifter att göra.
Om man har samling i kyrkan:
Informera tydligt i entre vad som gäller tex gällande att inte hälsa i hand etc.
Sitt glest och markera gärna platser där man kan sitta.
Erbjud handsprit

NATTVARD
•

•

•

•

Varje församling avgör om man vill fira nattvard eller ej. Det går bra att under en period välja
att inte fira nattvard i församlingen. När nattvard firas rekommenderar vi att man avstår från
att dricka vinet direkt ur bägaren utan istället dopp brödet i kalken – men var då noga med
att inte doppa fingrarna i vinet. För att underlätta just detta rekommenderar vi användning
av en grund kalk.
Vi rekommenderar att inte baka eget nattvardsbröd under denna period – använd hellre
oblater. Särkalk kan verka mer hygieniskt men det finns en risk att fler då
behöver hantera kalkarna, bla vid diskning etc.
Nattvardstjänarna och celebranten uppmanas särskilt till god handhygien i förberedandet av samt under nattvarden och det kan vara klokt att man ”spritar” händer offentligt och
tydligt för att undvika oro.
Om man önskar avstå från att ta emot vinet så kan den som delar ut vinet ändå uttala orden
”Kristi blod för dig utgjutet”.

KYRKFIKA OCH SERVERING
•
•
•
•
•
•

Uppmana de i församlingen som hanterar kyrkfika och annan servering att hålla extra noga
handhygien.
Låt var och en ta sin kopp/sitt glas och ha diskkorgar framme där var och en sedan placerar
den använda.
Ha gärna inplastade kakor etc typ Delicato eller liknande, allt för att markera att vi inte rör vid
sådant som ska ätas.
Ha handskar för dem som sköter disk etc.
Ha bara pappershanddukar på toaletterna och inga ”vanliga” handdukar.
Fundera gärna en extra gång på hur ni, i er församling, gör serveringarna bäst för att minska
smittspridning.

ÖPPEN KYRKA
Ha gärna kyrkan öppen för enskild bön och andakt men ha samma förhållningsregler som för
gudstjänster och samlingar ovan. Människor behöver kyrkan särskilt i dessa tider.

KRISGRUPP
Har församlingen en krisgrupp bör den aktiveras med regelbundna samlingar för att ge råd inför
beslut i församlingen. Finns ingen krisgrupp kan en sådan med fördel tillskapas.

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDVIKA SMITTA?
•
•
•
•
•
•

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet
eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett
toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett
toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett
toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att
spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller
där du är nära andra.

TV-SÄND GUDSTJÄNST I SVT
För de som är sjuka, har förhinder eller inte vill delta i församlingens gudstjänst nu på söndag vill
vi tipsa om gudstjänsten som sänds i SVT TV2 kl 10.00 eller via SVT Play. Gudstjänsten är inspelad
i Värnamo Missionskyrka, som är en av våra församlingar i Equmeniakyrkan.
www.svtplay.se/gudstjanst

FÖR MER INFORMATION
Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset
www.equmeniakyrkan.se/corona
och följ även Folkhälsomyndighetens uppdateringar på krisinformation.se
George Olvik,
kommunikationschef

