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Holstebro d. 13. marts 2020

Forholdsregler som følge af de seneste tiltag mod COVID-19
Konsekvenser for driften på Holstebro Kirkegårde og
Krematorium
På baggrund af udmeldinger fra regeringen og landets
biskopper, vil Holstebro Kirkegårde og Krematorium overgå til
et kriseberedskab i perioden fra d. 13. marts og frem til
udgangen af marts måned 2020. Det betyder bl.a. at der kun
er et minimum af personale til stede for at varetage
opgaverne på kirkegården, i krematoriet og på kontoret, og
kun kritiske opgaver vil blive løst.

Åbningstider på kontoret
Kontoret er lukket for fysiske henvendelser fra pårørende eller
gravstedsejere. Vi besvarer telefoner og e-mails i tidsrummet
fra kl. 8.00-15.00 mandag-fredag. Uden for telefontiden kan vi
kontaktes på vores e-mail, kontor@holstebrokirkegårde.dk.
Vi håber naturligvis på jeres forståelse og at I stadig vil opleve
en høj service fra vores side, til trods for begrænsninger i
driften.

Kremering af kister

kirkegårdskapellerne.
Håber bedemændene
vil gøre de pårørende
opmærksomme
på
risikoen for smitte ved større forsamlinger og der kan ikke
forekomme forsamlinger med mere end 100 deltagere i
kapellerne. Vores personale er blevet instrueret i at mindske al
form for fysisk kontakt med pårørende, andet personale og
bedemænd under handlinger i kapellerne. Der vil være
håndsprit i kapellerne, som vi på det kraftigste vil opfordre alle
deltagere til at bruge håndsprit før og efter handlingen og
mindske al fysisk kontakt. Der vil ikke kunne være
fremvisninger, omlægninger etc. i kirkegårdskapellerne fra d.
13. marts og frem til og med d. 31. marts 2020.

Urnenedsættelser
Vi anser ikke urnenedsættelser for værende en kritisk opgaver
og derfor vil der ikke blive nedsat urner i perioden fra d. 13.
marts og frem til og med d. 31. marts 2020.

Krematoriet vil foresat modtage kister til kremeringer. Jeg vil
gerne henstille at bedemænd som aflever kister på
krematoriet, begrænser deres fysiske kontakt til personalet. Vi
er pt. i en yderst sårbar situation, hvis personalet skulle blive
smittet og ikke kan varetage deres arbejde. Vi håber at I er
meget bevidste om dette og handler derefter.

Anvisning af gravsteder

Overværelse af kremeringer

Lukning af KirkegårdsCaféerne

Det vil ikke være muligt at overvære kremeringer i perioden
fra d. 13. marts til og med d. 31. marts 2020.

Kaffeautomaterne vil blive lukket i perioden fra d. 13. marts og
frem til og med d. 31. marts 2020. Det samme gælder for
frugtordningen for bedemændene.

Begrænset kapacitet i krematoriets kølerum
Husk vi har begrænset med kølepladser i krematoriet og
derfor kan vi ikke ubegrænset opbevare kister i vores
kølerum. Det vil ikke være muligt at foretage
langtidsopbevaringer, dvs. vi forventer at begravelses- og
kremeringsfristen på 14 dage overholdes.

Der vil i det omfang det er krævende nødvendigt for
begravelser blive anvist gravsteder, personalet er instrueret i at
begrænse al fysisk kontakt og begrænse smittefare. Der vil ikke
blive anvist urnegravsteder, da der heller ikke vil kunne
foretages urnenedsættelser.

Rundvisninger
Der vil ikke være rundvisninger af konfirmander, menighedsråd
etc. på kirkegårdene eller i krematoriet i perioden fra d. 13.
marts og frem til og med d. 31. marts 2020.

Gartneriske opgaver
Udlevering af urner
Fra uge 12 og frem til udgangen af marts, vil det kun være
bedemænd som kan afvente urner på krematoriet. Vi ser os
nødsaget til at begrænse trafikken af udefrakommende til
krematoriet og kontor. Vi anser ikke urnenedsættelser som en
kritisk opgave, som skal udføres i ovenstående periode og vi
håber på både bedemænd og pårørendes forståelse, så vi
mindsker smitterisikoen og yderligere eskaleringen af
pandemien. Vi håber bedemændene vil gøre de pårørende
opmærksomme på dette.

I perioden fra d. 13. marts til 31. marts 2020 vil der ikke blive
udført gartneriske opgaver på kirkegården, dvs. plantning af
forårsblomster, anlægsopgaver og aftagning af gran etc.
Hvis vi alle hjælper og tager ansvar, kan vi forhåbentlig være
med til begrænse COVID-19’s eskalerende spredning og værne
om de svageste i samfundet!
Med venlig hilsen

Brug af kirkegårds kapeller

Michael Smidemann

Der vil i perioden fra d. 13. marts og frem til udgangen af marts
2020
kunne
foregå
begravelseshandlinger
fra

Kirkegårdsleder v. Holstebro Kirkegårde og Krematorium

