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Mot bakgrund av den pågående pandemin och den ökade spridningen av smitta i samhället har 
regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om flera nya åtgärder för att minska smittspridning. 
Pingstkyrkan i Lund anpassar vår verksamhet och sammankomster för att minska risken för 
smittspridning.  

Detta dokument ersätter ”Riskanalys, uppdaterad 14 december 2021”. Kompletteringar gjorda den 
11 januari 2022 i rött. 

För mer utförlig information om rådande restriktioner, se Folkhälsomyndighetens hemsida: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-
atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/ 

 
I korthet innebär dessa åtgärder att: 

• Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande 
deltagare, om det är fler än 20 personer. 

• Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 
personer inom sällskapen och ett maxantal på 50 gäster eller deltagare.  

• Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning får deltagare stå upp vid 
anvisad sittplats.  

• Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap 
krävs. 

Den som anordnar och bjuder in till sammankomst i kyrkan säkerställer att nedanstående följs. 

Pingstkyrkan i Lund vill inte tillämpa kontroll av vaccinationsbevis vid samlingar. Det medför att för 
sammankomster som samlar fler än 20 personer anvisas deltagarna en sittplats. Det ska vara en 
meter mellan varje sällskap (i sidled, framåt och bakåt) och det får vara max 8 personer i varje 
sällskap. När kyrksalen blir fylld (50 deltagare) hänvisas resterande besökare till serveringsvåningen. 
Entrén stängs och besökare hänvisas till ingången bredvid Erikshjälpen. Där sänds gudstjänsten på 
storbildsskärm eller tv. Söndagsskolan kommer att pågå under hela gudstjänsten på nedervåningen. 
Serveringsvåningen och kyrksalen är vid dessa tillfällen två separata lokaler med varsin ingång. Ingen 
passering mellan serveringsvåningen eller kyrkentrén (via trappan) får förekomma då fler än 50 
deltagare vistas i kyrksalen. 

Servering: Då vi streamar gudstjänsten till serveringsvåningen kan vi inte erbjuda servering efter 
gudstjänsten. Om servering ändå anses kunna anordnas enligt de allmänna råd och föreskrifter som 
finns, uppmanas samtliga besökare använda handdesinfektionsmedel som placeras ut vid ingången 
till serveringsvåningen. Vid servering är endast sittande deltagare tillåtet och avstånd ska hållas. 
Personal i bespisningen är noga med handhygien och använder engångshandskar.  



Övrigt 
• Besökare till gudstjänster och sammankomster i kyrkan har fortfarande ett eget ansvar. Vid 

symtom ska man fortsatt stanna hemma, testa sig och undvika att träffa andra. 
• I inbjudningar på webben informeras tills vidare om att besökare stannar hemma vid symtom 

och kan följa gudstjänsten digitalt samt att följa de råd för minskning av smittspridning som 
Folkhälsomyndigheten anvisar.   

• Vi avvaktar tills vidare med att flytta tillbaka bänkarna och behåller en meter mellan alla 
bänkar. 

• Alla gudstjänstbesökare hänvisas till huvudingången på Stora Södergatan. Ingången från Lilla 
Södergatan stängs av för passerkort under söndagar och skyltar om hänvisning sätts upp.  

• Vi behåller markeringarna i entrén och vid ingångarna om att hålla avstånd.  
• De som inbjuder till samlingar säkerställer att det erbjuds handdesinfektionsmedel vid entrén 

och i lokalen. 
• En coronavärd (eller någon från värdgruppen) ansvarar för att räkna inkommande deltagare 

och för att stänga entrédörrarna om max antal besökare nåtts. 
• Vi erbjuder anvisade platser på intilliggande plan som är utglesade. 
• Vid nattvard ska en bänkrad i taget gå fram för att ta emot särkalk och oblat som läggs i 

handen av nattvardstjänare som noggrant tvättat och desinficerat sina händer. En meters 
avstånd ska hållas även som stående/gående. 

• Ventilation ska ställas i gudstjänstsläge i kyrksalen och i café+-läge i församlingsvåningen 
• Mikrofoner och tolkutrustning ska spritas av före och efter gudstjänst. 
• Vi använder inte kollektboxar under kollekten, utan erbjuder möjlighet att ge via swish eller 

kollektomaten vid trappan i kyrkan. 

Förbön 

Förbön är en viktig del av vår gudstjänst. Av integritetsskäl är det svårt att stå för långt från den man 
ber för. Böneämnena har ofta personlig karaktär och sägs i förtroende. 

För att minska risken för smitta används handdesinfektionsmedel och munskydd av de som är 
engagerade i förbönen. Vi erbjuder möjligheten till skrivna böneämnen, samt e-postadressen 
hjalp@pklund.  

För församlingens anställda 
• Anställda bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Detta görs i samråd med arbetsledaren 

tills annat meddelas. 
• Håll avstånd till andra på arbetsplatsen, t ex vid möten och i fika/lunchrum. 

 

Lund den 11 januari 2021 

 

Styrelsens arbetsutskott samt personalens skyddsombud 


