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Holstebro d. 10. maj 2021

Opdatering af covid-19 forholdsregler d. 10. maj 2021
Opdaterede retningslinjer og anbefalinger
Retningslinjerne om at bære mundbind/visir i de lokaler hvor
offentligheden har adgang er stadig gældende. Kravet gælder
ansatte, frivillige, deltagere og besøgende (over 12 år). Kravet
betyder de skal have tildækket mund og næse, når de går ind
og ud af lokalet og rundt i lokalet.
Kravet omfatter ikke forkyndere og medvirkende under
udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre
optrædende under menighedsaktiviteter. Det er blevet
præciseret at nærmeste pårørende og kistebærer er undtaget
for brug af mundbind/visir, men det gælder ikke nødvendigvis
hele begravelsesfølget.
Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, der
overholder kravet om mundbind/visir, dog jf. undtagelserne.
Ansatte kan bortvise besøgende, brugere og tilskuer, der
uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.
Vi vil stadig gerne opfordre til at udvise samfundssind og at
bære mundbind/visir i så stor udstrækning det er mulighed til
og fra vores kapeller.

Åbning af kontoret
Kontoret vil være åbent for personlig henvendelse fra d. 21.
april 2021. Der kan maksimalt være 3 personer på kontoret ad
gangen, foruden personalet.

Udlevering af urner
Det vil stadig kun være bedemænd som kan afhente urner på
krematoriet.

Krematoriet
Der stadig begrænset adgang til krematoriet for personer,
som ikke har et arbejdsmæssigt ærinde der. Er der særlige
ønsker, så som overværelse af en kremering etc., vil de
enkelte ønsker blive vurderet af kirkegårdslederen ift. om det
er foreneligt med personalet sikkerhed og covid-19
restriktionerne på det gældende tidspunkt.

Brug af kapeller ved fremvisninger og levering af kister
med følge
Vi vil gerne begrænse brugen af vores kapeller, for at begrænse
en eventuel smittespredning. Derfor er der stadig lukket for
fremvisninger i vores kapeller. Kister kan leveres med følge, her
gælder dog forsamlingskravet på maksimalt 10 personer og det
er en forudsætning, at vi kan nå at rengøre rummet inden en
handling i kapellet.

Ændringer af arealog afstandskravet
Fra og med d. 21. april må der maksimalt være 1 person pr. 2m2
i kirkelige rum ved siddende arrangementer. For
arrangementer hvor der i væsentligste ikke siddes ned, må der
være 1 person pr. 4 m2. Det betyder at der i Sdr. kapel og Ege
kapel nu maksimalt kan deltage op til 48 personer i en
begravelseshandling eller bisættelse. Afstandskravet er ændret
fra 2 meter til mindst 1 meter når der ikke synges og når der
synges, skal der være mindst være 2 meters afstand mellem
personerne. Personer fra samme husstand kan sidde tættere
sammen. Der vil stadig være håndsprit i kapellerne, som vi på
det kraftigste vil opfordre alle deltagere til at bruge før og efter
handlingen og generelt mindske al fysisk kontakt.

Forsamlingsforbud udendørs
Forsamlingsforbuddet udendørs ved begravelser og
bisættelser er fra d. 6. maj ændret til 75 personer. Dvs. det
samlede begravelsesfølge på kirkegården ikke må overstige 75
personer, inklusiv de personer som har deltaget i kapellet
(deltagende personale tæller ikke med). Vi håber stadig, at I vil
gøre de pårørende opmærksomme på risikoen for smitte ved
større forsamlinger. Afstandskravene er de samme som for
brug af kapellerne ift. sang.

KirkegårdsCaféerne
Er stadig lukket.

Rundvisninger
Der kan afholdes rundvisninger udendørs i det omfang, at de
opfylder de gældende kriterier for forsamlingsforbuddet og
menighedsaktiviteter.
Med venlig hilsen

Michael Smidemann
Kirkegårdsleder v. Holstebro Kirkegårde og Krematorium

