20.05.2020

Guide til kirke- og moske-gængere
Folkekirken og andre trossamfund kan fra 18. maj 2020 igen åbne kirker, moskeer,
menighedshuse og andre lokaler for offentligheden.
I kirken og moskeen skal der efter genåbningen være 4 m2 plads per person. Det betyder fx, at hvis kirken eller
moskeen er 100 m2, må der maksimalt være 25 kirke eller moske-gængere udover det medvirkende personale.

Sådan skal du forholde dig til de nye retningslinjer for kirken /moskeen:
• Hold god hygiejne

		
		

Brug håndsprit ved både ankomst til og afgang fra kirken og moskeen,
mellem forskellige aktiviteter og før spisning.

• Hold afstand

		 Ved arrangementer uden sang er afstandskravet mellem personer minimum én meter.
		 Ved arrangementer med sang er det minimum to meter.
		
Husk, at afstandskravet på én meter også gælder udenfor.

• Undlad at dele fysiske genstande

		
		

Det kan for eksempel være religiøse genstande. Medbring eventuelt dit eget bedetæppe
eller drikkebæger.

• Medbring spise og drikke

		
		
		

Ved religiøse spiseritualer kan du – hvis det er i overensstemmelse med trossamfundets tradition
– overveje selv at medbringe spise og drikke eller service og glas.
Der må ikke anvendes fælles drikkebæger.

• Kom i god tid

		
		

Gå ind i god tid og forlad kirken eller moskeen enkeltvis, så afstanden mellem jer
overholdes under hele forløbet.

• Bliv hjemme, hvis du er syg

		
		

Hvis du er smittet, eller har symptomer, skal du fortsat holde dig fra at deltage i alle
former for religiøse handlinger i kirken eller moskeen.

• Lyt til personalet

		

Vær opmærksom på, at der kan være særlige retningslinjer lokalt.

• Forsamlingsforbud

		
		

Udendørsaktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet på 10 personer,
bortset fra begravelser og bisættelser.

På forhånd tak for din forståelse og hjælp til at overholde ovenstående.

Beskyt dig selv og andre
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