Ofte stillede spørgsmål
Hvad omfatter en ansvarlig håndtering af corona-tiltag i folkekirken?
Folkekirken kan holde kirker samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler åbne
for offentligheden.
Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer gælder ikke indendørs for folkekirken i lokaler, som de råder over.
Ved udendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, gælder et forsamlingsforbud på højst 50 personer,
uanset om deltagerne står op eller sidder ned.
Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer gælder derimod ikke ved andre udendørs
arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, forudsat at deltagerne i al væsentlighed sidder ned (eller knæler) på faste pladser med retning mod en scene eller
lignende. Hvis deltagerne i et udendørs arrangement derimod ikke i al væsentlighed
sidder (eller knæler) ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende,
gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer ved udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende.
Der må dog i ingen tilfælde være flere end 500 personer til stede samtidig ved indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende.
Hvilke regler og retningslinjer skal overholdes i forbindelse med aktiviteter i
folkekirkens lokaler?
Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal,
hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 m2
gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Forkynderen samt
evt. personale (og frivillige), som medvirker ved en gudstjeneste eller ved en menighedsaktivitet, tælles ikke med i opgørelsen.
Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
Det bør sikres, at der er mindst 1 meter mellem personer. I situationer, hvor der kan
være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt
hensyn, bør der dog være mindst 2 meters afstand mellem personer. Det gælder
f.eks. ved gudstjeneste, hvor der bør sikres 2 meters afstand mellem kirkegængere,
hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades.
Afstanden vurderes ”fra næsetip til næsetip” i alle retninger, således at der f.eks. ved
siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder, ikke fra armlæn til armlæn.
Hvilke regler og retningslinjer gælder for menighedsråds og udvalgs fysiske
møder i sognegården mv.?
Møder i folkekirkens menighedsråd, provsti- og budgetudvalg og budgetsamråd afholdes som udgangspunkt som fysiske møder med offentlig adgang. Det samme gælder
menighedsmøder og orienteringsmøder.
Kan man medregne arealet af pulpiturer/balkoner og lignende niveau-forskudte arealer samt tilstødende lokaler i opgørelsen af kirkerummets/lokalets areal?

Ja, under forudsætning af, at de besøgende har adgang til arealet.
Kan man i konfirmandundervisningen følge samme retningslinjer som man
gør i folkeskolen, og derved i visse tilfælde undtage fra kravet om at holde
minimum 1 meters afstand i forbindelse med undervisningen?
Nej. Sundhedsstyrelsen har over for Kirkeministeriet oplyst, at konfirmandundervisningen i folkekirken bør følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefaling om at
holde minimum 1 meters afstand til andre, idet afstand er afgørende for at reducere
smitterisikoen – også i tilfælde, hvor denne undervisning alene omfatter personer fra
samme skoleklasse.
Sundhedsstyrelsen vurderer derfor ikke, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at udstrække de retningslinjer, der gælder for grundskolen (dvs. den undtagelsesvise fravigelse af 1 meters afstand, hvis det er nødvendigt for at gennemføre undervisningen
inden for lovens normale rammer), til også at omfatte konfirmandundervisningen i
folkekirken (eller lignende for så vidt angår andre trossamfund).
Skal der bæres mundbind eller visir i lokaler som folkekirken eller trossamfundet råder over?
Ja, ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal overholde de
gældende krav om brug af mundbind, når de befinder sig i lokaler med offentlig adgang, hvor folkekirken gennemfører aktiviteter.
Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund
og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de
bevæger sig rundt i lokalet.
Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under
aktiviteten. Kravet omfatter dog ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet
fx en kirkelig handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på
samme plads.
Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier
samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.
Gælder kravet om mundbind i forbindelse med menighedsrådsmøder, provstiudvalgsmøder m.m.?
I forbindelse med menighedsrådsmøder, provstiudvalgsmøder m.m. med offentlig adgang, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og
andre trossamfund gennemfører aktiviteter. Det betyder, at deltagere på 12 år og
derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de
går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke,
når deltagerne sidder ned.
Menighedsrådets medlemmer skal ikke bære mundbind eller visir under mødet, når
vedkommende fx står ved en tavle.
Kravet om mundbind eller visir gælder også ved valghandlinger i forbindelse med valg
til menighedsråd.
Krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder ikke, hvis et møde afholdes uden
offentlig adgang.
Gælder kravet om mundbind ved besøg på kirke- og kirkegårdskontoret?
Hvis der er offentlig adgang til kirkekontoret, gælder de almindelige regler for brug af
mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter.

Det betyder at besøgende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse
ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af kirkekontoret, samt når de
bevæger sig rundt på kirkekontoret. Kravet gælder ikke, når de besøgende sidder
ned.
For ansatte som betjener kirke- eller kirkegårdskontorer og som kommer i kontakt
med de besøgende, skal der tages forholdsregler som beskytter de ansatte mod smitterisiko.
Gælder kravet om mundbind når kirkekoret øver?
Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for ansatte eller frivillige når de øver kor
indendørs i lokaler, hvor der ikke er offentlig adgang. Det vil sige at det fortsat er
reglerne om arealkrav (4 m2 pr. person) og afstand (2 m) der finder anvendelse.
Ved udendørs koraktivitet, hvor man ikke sidder ned, gælder forsamlingsforbuddet på
10 personer.
Læs hele Kirkeministeriets Ofte Stillede Spørgsmål ved at følge dette link

