Råd till hela Huskvarna Allianskyrka gällande Covid-19,
fr.o.m. 2022-02-09
Folkhälsomyndigheten och Regeringen har tagit fram nya regler från och med 9
januari 2022.
Det som rekommenderas från Folkhälsomyndigheten från och med idag är:
Tre rekommendationer
De flesta av de åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i
samhället tas bort den 9 februari. Då går hanteringen av pandemin in i en ny fas,
tack vare hög immunitet i befolkningen och tack vare att den senaste virusvarianten
omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom.
Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår:
• Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
• Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med
symtom som kan vara covid-19
• Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och
undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör
en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar
också med åldern.

Vad gäller då för vår kyrka?
Det är viktigt att slå fast att PANDEMIN ÄR INTE ÖVER!
Det gäller fortfarande att vi verkligen ska vara rädda om varandra och inte på
något sätt vara orsaken till att ny smitta sprids.
Tänk på detta:
• vikten av att bara komma om man är fullt frisk
• att fortfarande håller avstånd till varandra,
• har tvättade händer osv.
• Att kyrkvärdar ser till att det finns handsprit framtaget och att dessa flaskor
ses tydligt.
• Undvik trängsel i vår foajé. Efter Gudstjänsten kommer det finnas stora
möjlighet för samtal i Samvaron eller ute, då i mindre grupper.
• Vi ska även i fortsättningen ha möjligheten att lägga kollekt i en kollektbox
vid det runda ståbordet i foajén.
• Vi har nu inget maxtak för antalet besökare vid Gudstjänsterna

Min från hjärtat kommande rekommendation är att du som inte har vaccinerat
dig - gör det – nu. I och med att restriktioner hävs är du som ovaccinerad än mer
i riskområdet att bli smittad. Som ovaccinerad löper du stor riska att bli alvarligt
sjuk i Covid-19.
Men TACK alla för den insats som ni gör!
Ingemar Sunbring
Din pastor och församlingsföreståndare.

