REGLER FOR GJENNOMFØRING AV BEGRAVELSER
GJELDENDE FRA 21. APRIL 2020
FASTSATT AV PROST OG KIRKEVERGE
1. De ansatte i kirke/kapell og begravelsesbyråer skal ikke ha mer kontakt enn
nødvendig, og alltid sørge for å være minst 2 meter fra hverandre.
2. Antibac/tilsvarende skal være plassert lett synlig ved inngangen til kirken og skal
benyttes av alle, før man går inn i kirkerommet.
3. Oppslag om plassering i kirkerommet skal være oppslått utenfor kirkerommet og det
skal henvises til dette.
4. Før seremonien starter, må det legges ut program/salmeark eller andre merker der
folk skal sitte – disse må ha minst 2 meters avstand. Salmebøker skal ikke brukes.
5. I den grad det er mulig, sørger kirketjener/seremonivert for å slippe folk gjennom
døren, slik at de som kommer ikke trenger å være borti dørhåndtak, samtidig som
avstandsreglene holdes når folk går inn, en etter en.
6. Kirketjener/seremonivert og begravelsesbyrå må samarbeide om å passe på at de
som kommer inn, bare setter seg på de anviste plasser. Kun personer fra samme
husstand kan sitte nærmere hverandre enn 2 meter.
7. Når maks antallet for kirken/kapellet (inkludert ansatte) er inne, stenges dørene.
Kirketjener/seremonivert har ansvaret for at dette skjer. Bare presten kan godkjenne
at enkeltpersoner kommer inn etter at døren er stengt
(eksempelvis ektefelle/barn som av en eller annen grunn er kommet for seint)
8. Presten har ansvar for at seremonien ikke starter dersom reglene ikke er overholdt.
Seremonien starter først når regelverket for antall og avstand er overholdt.
9. Presten har også ansvaret for at ikke seremonien varer for lenge.
Risikoen for smitteoverføring øker med tiden man er sammen.
10. Alle gravferder blir avsluttet med jordpåkasting inne i kirkerommet.
11. Når seremonien er over, må bårebil med kisten straks forlate kirken.
Håndhilsning eller ansamlinger utenfor kirken må unngås.
12. Etter at bårebilen har forlatt området, forlater de gjenværende kirkerommet
og går rett til egne biler.
13. Avstandsbegrensningene gjelder også på gravplassen. (Dersom det må være
6 personer som bærer kisten, er det viktig at alle de 6 er helt symptomfrie).
De som bærer kista skal ha engangshansker.
14. Urnenedsettelser: Kun de aller nærmeste får være tilstede, begrenset til maksimalt 5
personer. Det skal til enhver tid holdes avstand på 2 meter til gravplassmyndighetens
representant. De tilstedeværende må forholde seg til instrukser som gis av gravplassmyndighetens representant.
For å unngå vanskelige situasjoner, er det viktig at presten og begravelsesbyråene sørger
for at de pårørende er godt kjent med disse reglene før seremonien.
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