Harjavallan seurakunnan ohjeita turvalliseen kokoontumiseen ja
seurakuntatoimintaan 1.9.2020 alkaen.
Harjavallan seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki normaalisti, ma-pe 09-12.
Seurakuntatalon pieni sali on vuokrattavissa perhejuhliin. Tilan henkilömäärä voi
enimmillään olla 30.
Iso sali on korjaustöiden jälkeen tullut myös toimintakuntoon. Turvavälien johdosta
ison salin enimmäismäärä on 50 henkilöä.
Jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa
henkilömäärä suhteutetaan yhä 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.
Harjavallassa toimitaan suosituksen mukaan.
Ehtoollinen jaetaan seurakuntalaisille turvaväli huomioiden. Alttarilla ehtoollinen
jaetaan kerrallaan 7 henkilölle. Jumalanpalvelusten äänen striimaus seurakunnan
kotisivulle jatkuu tästä eteenpäin, silloinkin kun kaikki rajoitukset poistuvat.
Seurakunnan työntekijät voivat osallistua toimitusten jälkeiseen perheen juhlaan
hautajaisissa, ristiäisissä ja avioliittoon vihkimisessä. Nämä perhejuhlat ovat
kuitenkin yksityistilaisuuksia, joissa vastuu toteutuksesta on sen järjestäjällä.
Kirkkokahvien järjestämisestä ilmoitetaan seurakuntatiedoissa
tapauskohtaisesti. Toistaiseksi kappelin ahdasta tilaa ei ole otettu tähän käyttöön.
Onnittelukäynneissä palattu normaaliin käytäntöön. Seurakunnasta soitetaan
onniteltavalle (80-, 85-, 90-vuotiaille) ja kysytään, voidaanko tulla käymään. Yli 90vuotiaille lähetetään kirje. Mikäli onniteltavan puhelinnumero on salainen, toivotaan
hänen ottavan yhteyttä seurakuntaan.
Laitosvierailuja tehdään, mikäli laitokset antavat vierailulle luvan.

Syksyn toiminnassa huomioidaan turvallisuutta seuraavin toimin:
Seurakunnan toimintaa porrastetaan niin, ettei tilaisuuksia olisi
samanaikaisesti.
• Osa seurakunnan toiminnasta siirretään kirkkoon väljempiin tiloihin.
• Tilojen siivoamiseen ja desinfioimiseen kiinnitetään huomiota tilaisuuksien
välillä.
• Pidetään yllä etätyömahdollisuuksia varsinkin silloin, kun työntekijät
joutuisivat toimimaan lähellä toisiaan. Näin minimoidaan toisen työntekijän
joutuminen karanteeniin.
• Maskin käyttämistä suositellaan silloin kun turvaväleiltä ei voi välttyä (esim.
poistuttaessa kirkosta).
• Jumalanpalveluksia pyritään pitämään tiiviimpänä ja myös niin, että
laulamista vähennetään.
• Seurakunnan yhteisiä ruokailuja ei järjestetä. Kirkkokahvitkin toistaiseksi vielä
pois ohjelmasta.
•

•

Kotien lähetyspiirit siirretään toistaiseksi seurakuntatalolle.

Edellisen lisäksi muistutetaan, että
Oireisena ei ole lupa tulla tilaisuuksiin. Lievässäkin flunssanomaisissa oireissa
on syytä jättää tilaisuus väliin.
• Kädet pestään ennen tilaisuuteen tulemista, kotona tai seurakunnan tiloissa
tai käytetään tarjolla olevaa käsihuuhdetta.
• Seurakunnassa tilat järjestetään niin, että turvavälit mahdollistuvat, mutta
seurakuntalaisten on omalla toiminnallaan itse huolehdittava turvavälien
pitämisestä.
• Kättelyä ja koskettamista vältetään kaikessa toiminnassa.
•

