
 
INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET 

 

Uppdaterad 20200408: Vi i ledningen för Sävaråkyrkan och Efs vill med detta utskick minska 

risken för smittspridning i samband med våra samlingar och Gudstjänster. Många av våra 

större samlingar är i dagsläget inställda, men vi bjuder fortfarande in till andrakter på 

onsdagar. Vi jobbar också på att hitta alternativa lösningar för gudstjänster, bön och omsorg. 

Kolla gärna i kalendern på savarakyrkan.se för aktuell information. Vi vill också påminna om 

ansvaret som ligger på oss alla, som individer, för att minimera smittrisken.   

Följ de allmänna råd som finns för att undvika smitta!   

• Undvik 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.   

• 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.    

 

Utöver myndighetsinformation vill vi anta försiktighetsåtgärder vid våra 

sammankomster enligt följande:    

Dessa föreskrifter gäller särskilt de ansvarsgrupper som står närmast i tur, men också ALLA 

mötesdeltagare.  

1. Vi rekommenderar våra värdar att inte hälsa i hand och i våra gudstjänster att inte 

uppmana människor att ta i hand och hälsa på varandra.   

2. Den personliga förbönen görs också utan att ta i hand och vi är försiktiga med att inte 

andas nära intill ansiktet.   

3. Nattvardsfirande – vi firar nattvard som vanligt = doppar oblaten i vinet. För att inte 

öka risken för smittspridning uppmanar vi alla deltagare till god handhygien.  

4. Vid kyrkfika och serveringar uppmanas att hålla extra noga handhygien. Fundera 

gärna en extra gång på hur ni i ansvarsgrupperna gör serveringarna bäst för att 

minska smittspridning.     

5. Tänk på att hålla god ordning vid servering och toaletter. Säkerställ god hygien och 

om möjligt att handsprit finns tillgängligt.   

6. Glöm inte bort de som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. 

Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket!  
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