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Information angående Corona-viruset 
På grund av den pågående smittspridningen av coronaviruset så har nedanstående 
försiktighetsåtgärder vidtagits i syfte att bromsa sjukdomsspridning.  
Så länge inget annat anges så kommer vi fortsätta att samlas till gudstjänst och bön i våra 
kyrkor och församlingshem.  

Tänk på: 
- God handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och i minst 30 sekunder. 

Använd engångshanddukar. Använd handsprit där det finns tillgängligt.  
- Host- och nysdisciplin. Hosta inte i händerna eller rakt ut i luften. Hosta i armvecket eller i 

en näsduk.   
- Håll avståndet. Vi undviker kroppskontakt i form av handslag, kramar eller dylikt och 

håller ett betryggande avstånd till människor omkring oss. Detta gäller vid alla former av 
samlingar och gudstjänster (även dop, vigslar och begravningar m.m.). 

- Vi håller oss hemma om vi känner oss sjuka. Tillhör du en riskgrupp bör du iaktta särskild 
försiktighet och lyssna på myndigheternas rekommendationer.    

Ovanstående gäller både tjänstgörande personal och besökande till våra olika 
gudstjänster och verksamheter.  

Vid gudstjänst och mässor: 
- Tänk på avståndet. Vi sitter inte för nära varandra och vi tänker på avståndet (1,5 till 2 m) 

när vi köar fram till nattvardsbordet.  
- Nattvarden firas under en gestalt vilket innebär att det endast är brödet som delas ut, och 

att det endast är prästen som dricker vinet ur bägaren. Att endast ta emot brödet är ett 
också ett fullgott nattvardsfirande.  

- Inspelade gudstjänster. Vissa av våra gudstjänster sänds live, eller spelas in för publicering 
på Facebook och Youtube.  

- Utegudstjänster. Vissa gudstjänster kan som alternativ firas utomhus. 
 

Övrig information 
- Begravningar sker tillsvidare i kretsen av de närmaste.   
- Dop och vigslar kan genomföras som planerat, men de sker i linje med myndigheternas 

rekommendationer med maxantal deltagare m.m. 
- Församlingshemmen hyrs inte ut till minnesstunder eller andra större samlingar under 

tiden krisen pågår. 
- Barn- och ungdomsverksamheten. Så länge skolorna är öppna fortsätter vi att inbjuda barn 

och unga till våra grupper i pastoratet. Vi försöker dock att anpassa verksamheterna 
efter rådande omständigheter vilket innebär fler uteaktiviteter. 

- Hjälp med att handla. För de som tillhör en riskgrupp eller som är sjuka erbjuder vi hjälp 
med att handla dagligvaror och mediciner. Mer information finns i separat dokument.   

 

Mer detaljerad information om vilka verksamheter som påverkats av det pågående 
Coronavirusutbrottet finns på ett separat informationsblad.  
 

Information kommer via SMS-grupper, Facebook, pastoratets App och Hemsida 
(www.kyrktorget.se/trarydhinneryd), samt i samband med ordinariegudstjänster.  
 

Mikael Nilsson, kyrkoherde 
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