
 
 

 
Nya åtgärder för att vi ska kunna minskad smittspridning av Covid -19 
 
Från den 12 januari 2022 infördes av vår Regering och Folkhälsomyndigheten ytterligare 
åtgärder för att minska smittspridningen. Vi får alltså förhålla oss till detta i vår församling. 
 
Dessa nya åtgärder gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
inomhus i vår kyrka när deltagarantalet är över 20 personer. 
Vi försöker att i möjligaste mån gå in genom dörren från parkeringen in i vår kyrka. 
• Enbart sittande deltagare tillåts men vi får resa oss upp i kyrkbänkarna för att t.ex. be 

tillsammans. 
• Deltagare delas upp i sällskap på max 8 personer. 
• Avståndet ska vara minst 1 meter mellan sällskapen. Följ de instruktioner som kyrkvärdar 

ger. Det finns även tydligt beskrivet var man sitter i kyrkbänkarna. 
• En ny regel gäller fr.o.m. söndagen den 16 januari i vår kyrka. När vi räknar med att vi är 

över 50 deltagare, t.ex. Gudstjänster, så krävs det nu vaccinationsbevis tillsammans med 
övriga åtgärder. Vaccinationsbeviset kan vara digitalt eller i pappersformat. Du som är 
över 18 år ska kunna visa ett Vaccinationsbevis. 
 
 

Verifiering av vaccinationsbevis 
 

Enligt de regler som gäller nu måste vi verifiera (kontrollera) vaccinationsbevisets äkthet. 
Detta kan endast ske digitalt genom scanning av bevisets QR-kod. 
Detta kommer ske i tre steg när vi kommer till kyrkan. Våra kyrkvärdar kommer sköta detta. 
Alla GOA-grupper kommer få tydliga och enkla instruktioner på hur detta sköts. Det 
kommer även finnas en mobiltelefon i kyrkan som har den QR-kodläsaren som behövs. 

Verifieringen med QR-kodläsaren registrerar inte vad det är för samling eller var denna 
samling är. Ingen kan alltså se att det är en samling i vår kyrka där avläsning sker. 

Vi måste nu: 
• Verifiera vaccinationsbevisets äkthet. (Detta görs genom en scanning med en 

mobiltelefon) 
• Se att vaccinationsbeviset uppfyller de krav om antal doser och tid från sista dos som 

framgår av förordningen. Även detta kan kontrolleras digitalt eller genom att titta på och 
granska vaccinationsbeviset. 

• Tydligt kunna se att vaccinbeviset är utfärdat till den person som visar upp det. T.ex. 
genom att jämföra namn och personnummer på legitimation och vaccinationsbevis. 
 
Servering och uthyrning 
Vid kyrkfika eller annan servering tillåts bara sittande gäster och det krävs 1 meters 
avstånd mellan olika sällskap. Ett sällskap får vara max åtta personer.  
Vid uthyrning av våra lokaler gäller ett maxtak på 50 personer, men kan komma att 
ändras till 20 inom kort. 
 

Tänk på att: 
Kom i god tid! Undvik trängsel i foajén. Ha med Vaccinationsbevis och legitimation. 
Använda handsprit och tvätta händerna. Känner du dig det minsta sjuk så stanna hemma. 
 
Du får gärna vända dig till mig om det finns frågor. 
Ingemar Sunbring. Församlingens pastor och föreståndare 
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