ImFs råd om smittevern vedrørende korona
Oppdatert: 06.05.2020 kl 13:00
Norges Kristne Råd har utarbeidet to smittevernveiledere:
1. Gudstjenester og kirkelige handlinger:
https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevernveileder-NKR-Gudstjenester-ogkirkeligehandlinger.pdf?fbclid=IwAR0TH0ZZIUGF8oh89WAwf1WYNpChGO9caeR5iUMDdFhzq_m_O1Z9iTykoZw

2. Aktiviteter for barn og unge:
https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevernveileder-NKR-Barn-og-Unge.pdf

Indremisjonsforbundet (ImF) ser at dette er et solid grunnlag med gode råd som er verdt å
lytte til. ImF ønsker dermed å ta veiledningen som grunnlag når egen organisasjon
gjennomfører møtevirksomhet og arrangement. Her er noen korte kommentarer:

Ansvar
Vi ønsker å presisere at ved gjennomføring av møtevirksomhet ligger ansvaret lokalt.
Arrangøren som står bak møtet er selv ansvarlig for å vurdere om tilfredsstillende
grunnleggende krav til smittevern er oppfylt før, under og i etterkant av et møte. Den lokale
møtearrangøren må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses de lokale forholdene.

Overordnede retningslinjer
Vi ønsker å gjenta og understreke de rådene Norges Kristne Råd kommer med:
A.
B.
C.
D.
E.

Syke personer skal ikke delta på møter eller arrangementer
God hygiene
God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
For barn og unge: Nok voksne til stede!

Vi ønsker også understreke at mat ikke skal serveres. Ved eventuelle måltider skal all mat
tas med hjemmefra eller serveres i porsjonspakker.

Nattverd






Begrepet «særkalk» betyr nattverdsbeger. Her anbefaler vi nattverdssett eller
engangsbeger.
Forslag på hvordan ImF anbefaler å praktisere nattverd:
o Sett frem nattverdsbegere til deltakerne med en oblat oppå eller ved siden av.
Nattverdsdeltakerne tar selv oblaten som lederen legger fram.
o Tradisjonen med å fylle opp nattverdssettet på forhånd kan med fordel
videreføres. Sett frem beger som er fylt med vin på et større bord slik at det er
avstand mellom begrene.
En skal ikke dele nattverd i benkeradene.
Hold avstand i køen ved nattverdsutdelingen. Avvente med å komme frem før de
foregående er klar og har flyttet på seg.

Sjekkliste
Veilederen inneholder en sjekkliste som vi anbefaler å bruke!

Barn og unge
Utgangspunktet er at de samme råd som er gitt til voksne, også gjelder for barn og unge. I
veiledningen fra NKR er rådene tilpasset barn og unge, og det er særlig fremhevet at det er
viktig med nok voksne til stede for at aktivitetene skal kunne gjennomføres i henhold til
retningslinjene. Vær ellers oppmerksom på det som står om





tilrettelagt informasjon
tilrettelagt lokale
begrense bruk av fysisk materiell til et minimum
og at hjelpemateriell tas med hjemmefra.

Vi vil sterkt oppfordre til at ledere i dette arbeidet leser veiledningen fra NKR slik at de kan
vurdere om det er realistisk å ha samlinger ut fra sine forutsetninger.

Tillegg
Smågrupper
Smågrupper som skjer i hjemmene er private arrangement. Vi anbefaler maks 5 personer
med minst en meter avstand. Her er det viktige at alle deltakere overholder god hygiene og
tenker på smittevern. Forslag på hvordan en kan møtes:






Ha smågruppe på nett
Smågruppen kan møtes ute for at enklere kunne holde avstand – for eksempel gå på
tur sammen
Består smågruppen av for mange deltakere så kan smågruppen eventuelt deles i to
mindre grupper.
Her kreves det at lokale vurderinger gjøres.
De nærmeste dagene skal regjeringen ha pressekonferanse og kommer
forhåpentligvis med mer informasjon om hva som skal gjelde fremover.

Leir for barn og unge
Her anbefaler vi at hver krets tar kontakt med kommunelegen for å få veiledning når det
kommer til gjennomføring, mat og overnatting. Vi anbefaler at dere gjør et forarbeid der dere
klargjør tiltaksplan og hvilke forutsetninger dere har for å klare å overholde det smittevern
som kreves.

Reisevirksomhet - forkynnere
Ønsker arrangøren tilreisende forkynnere så er ansvaret lokalt. Både for reisevirksomhet og
eventuell overnatting. Og arrangementer må gjennomføres i henhold til vedtatte regler.

