Covid-19 varautumisohjeet 25.3.-18.4.2021
Satakunta on siirtynyt koronatilanteessa leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Vaikka tilanne on
helpottunut suositusten mukaan kokoontumisrajoihin ei tule vielä muutoksia. Siksi Alla olevia
rajoituksia vielä noudatetaan.
Myös nuorisotyö ja lapsityö ovat vielä keskeyttäneet toimintansa. Pääsiäisen jälkeen harkitaan
lasten ja nuorten kerhojen avaamista koronarajoitusten puitteissa. Siitä ilmoitetaan
kohdennetusti.
Striimatun jumalanpalveluksen jälkeen ehtoollinen saatavissa turvavälit ja hygieniasuositukset
huomioiden tunnin ajan klo 12 asti. Kiirastorstaina ehtoollinen saatavissa klo 18.45-19.30.

Harjavallan seurakunnassa koronarajoitukset 26.2.-28.3
Hallituksen ja terveysviranomaisten sekä Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ohjeiden mukaan Harjavallan
seurakunnassa toimitaan koronarajoitusten mukaan seuraavasti.
Arkkihiippakunnan seurakunnat ovat koronan leviämisvaiheessa ja tasolla kaksi. Alueen seurakunnissa
otetaan välittömästi käyttöön kaikki leviämisvaiheen koronan torjuntakeinot.
Muutoksena aikaisempaan tulee kokoontumisrajoituksen tiukentaminen
• Yli 6 hengen kokoontumisrajoitus
• Yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen
Kun jumalanpalveluksessa on ennestään 3-4 toimittajaa, Harjavallassa jumalanpalvelukseen ei tänä aikana
oteta seurakuntalaisia, vaan palvelus striimataan facebookiin ja nettiradioon. Messun jälkeen ehtoollinen
saatavissa klo 12 asti kirkon alttarilta.
Toimitusten osalta voidaan edelleen käyttää pastoraalista harkintaa. Se tarkoittaa sitä, että hautaan
siunaamisessa minimiraja voidaan ylittää. Lähiomaiset saavat olla mukana. Mutta osallistujamäärä on
rajattava mahdollisimman pieneen.
Seurakuntasalit eivät ole tänä aikana vuokrattavissa toimituksen jälkeiseen juhlaan.
Muu aikuisten ryhmätoiminta keskeytetään koko hiippakunnan alueella, ja näin ollen myös Harjavallassa.
Samoin kaikki yli 13-vuotiaiden kokoava toiminta. 12-vuotiaiden ja tätä nuorempien lasten
harrastustoimintaa voidaan edelleen toteuttaa.
Kirkkoherran virasto on edelleen auki normaalisti arkipäivisin klo 9-12.
Satakunnan sairaanhoitopiirin koronaohjeet löytyvät Satasairaalan www-sivulta.

Covid-19 pandemiaan liittyvät rajoitukset Harjavallan seurakunnan
toiminnassa 23.2.2021asti
Koronatartuntojen runsas leviäminen sekä uuden muuntoviruksen vielä herkempi tartuttavuus merkitsee
Lounais-Suomen aluehallintoviraston mukaan sitä koronarajoituksia ei toistaiseksi pureta.

Harjavalla seurakunnassa huomioidaan toiminnassa siksi seuraavaa.
Yleistä
Yleisesti seurakunnan toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita sekä aluehallintovirastojen
paikallisia määräyksiä ja suosituksia. Tämä tarkoittaa turvavälien ylläpitämistä kaikessa toiminnassa.
Käsihygienian mahdollistetaan käsien pesun ja käsihuuhteen (desinfiointiaine) avulla. Harjavallan
seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki normaalisti, ma-pe 09-12. Maskin käyttöä suositellaan.
Kokoava toiminta on toistaiseksi keskeytetty.
Kirkko
Radioitu jumalanpalvelus kuuluu suoratoistona seurakunnan internetsivulta:
https://www.harjavallanseurakunta.fi/. Kaikki jumalanpalvelukset radioidaan nettiradioon sekä facebooksivulle.
Ehtoollisen jakamiseksi helmikuun alusta on suunnitteilla käytäntö, minkä mukaan striimatun
jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntalaisiavoi tulla nauttimaan ehtoollisen turvaväli säilyttäen alttarille
yksi kerrallaan lähetyksen päätyttyä tunnin aikana. Tarkempia ohjeita ilmoitetaan paikan päällä.
Kirkolliset toimitukset
Kaikki kasteet toimitetaan toistaiseksi kirkossa. Maksimissaan juhlaan voi osallistua korkeintaan 20 henkeä.
Hautajaisten kohdalla pakottavista tarpeista 20 osallistujan raja voidaan ylittää, jotta lähiomaisilla on
mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. Seurakuntatalon saleja ei vuokrata perhejuhliin. Papit eivät osallistu
toimituksen jälkeisiin tilaisuuksiin.
Kotikäynnit
Onnittelukäyntejä ei tehdä. Seurakunnasta lähetetään kirje onniteltavien koteihin (80-, 85-, 90- vuotiaille ja
yli 90-vuotiaille). Syntymäpäivän läheisyydessä seurakunnasta otetaan vielä puhelimitse yhteyttä, jos
numero on tiedossa.
Laitosvierailuja tehdään, mikäli laitokset antavat vierailuille luvan. Vierailuilla toimitaan laitokselta
annettujen ohjeiden mukaan. Pandemiatilannetta seurataan kaiken aikaa.

