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Vi er nu gået ind i efterårs- og vintermånederne, hvor der forventes en øget 

forekomst af øvrige sygdomme. Flere aktiviteter vil foregå indendørs, og det 
giver ændrede udfordringer i forhold til at sikre smitteforebyggelse, fx i 

forhold til afstand, antal personer i samme lokale, ventilation mv. 

 
I Odense Valgmenighed har vi i lighed med resten af Folkekirken og 

samfundet generelt et stort ansvar for at sikre, at smittespredningen 
minimeres, og af god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på 

hygiejne respekteres. 
 

Vi vil sikre, at alle, der har adgang til Odense Valgmenighed overholder 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der vil være håndsprit tilgængeligt for alle i 

alle lokaler Odense Valgmenighed råder over. 
 

 
a) Odense Valgmenighed ønsker at sikre en forsvarlig afvikling af gudstjenester 

og andre aktiviteter under hensyntagen til de af Kirkeministeriet og Styrelsen 

for Patientsikkerhed udsendte retningslinjer for en ansvarlig håndtering af 

folkekirken og andre trossamfund. Med forsvarlig afvikling er hensynet til 

menighed, frivillige, ansatte og menighedsråd det helt afgørende 

udgangspunkt. Det skal være forsvarligt at være ansatte og kirkegængere i 

Odense Valgmenighed under COVID-19 at deltage i gudstjenester og andre 

aktiviteter. 

b) Døren til Odense Valgmenighedskirke er som hovedregel aflåst. 

Ved gudstjenester og andre aktiviteter, hvor døren er åben, vil der være 

ansatte og/eller medlemmer af menighedsrådet til stede, som hjælper med 

anvisninger, herunder brug af mundbind og afspritning. 

Menighedsrådet vil løbende vurdere, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres på 

forsvarlig vis, og hvilke der aflyses.   

c) Informationsmateriale offentliggjort af Sundhedsstyrelsen er ophængt i kirken. 
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d) Besøgende med øget risiko bør overveje, om de deltager fysisk i Odense 

Valgmenigheds aktiviteter. 

e) Der er alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt. 

f) Der bruges IKKE fælles håndklæder på toiletter og køkken. Der er 

papirautomat og flydende håndsæbe på begge toiletter. 

g) Odense Valgmenigheds kirkerum er indrettet, så det er muligt at holde den 

anbefalede afstand, og stolerækker er opsat i henhold til afstandskravet og 

stolene er tydeligt afmærket, så kirkegængere kan se, hvilke stole, der må 

benyttes. 

h) Servering af drikkevarer og mad: Der serveres som hovedregel ikke kaffe/kage 

efter gudstjenester/aktiviteter. Ved servering vil alt mad være individuelt 

indpakket.  

i) Udluftning og rengøring: De fastansatte eller personer i de foreninger, der 

låner/lejer Odense Valgmenigheds lokaler er ansvarlig for gentagne aftørring af 

håndtag, overflader, køkken og toiletter samt jævnlig udluftning. 

j) Odense Valgmenighed er meget opmærksom på beskyttelse af medarbejdere 

og frivillige og tager udgangspunkt i det særlige informationsmateriale, der er 

udarbejdet om dette. 

k) Vedr. menighedsrådsmøder: Odense Valgmenigheds menighedsråd kan mødes 

i Odense Valgmenigheds lokaler under hensyntagen til de opstillede 

afstandskrav og retningslinjer. Menighedsrådsmedlemmer kan også deltage i 

menighedsrådsmøder online, f.eks. via TEAMS.  

  

 
Særlige tiltag ved lokale smitteudbrud m.v. 

 
Skulle der opstå smitteudbrud i Odense, kan der ifølge sundhedsmyndighederne 

være behov for at fravige de retningslinjer, der ellers følges i resten af landet, og i 
stedet indføre ekstraordinære midlertidige tiltag for at imødegå og modvirker 

yderligere smittespredning. Skulle dette ske, vil Odense Valgmenighed følge de 
anbefalinger, som Styrelsen for Patientsikkerhed udstikker. Det påhviler derfor 

Odense Valgmenighed at have et beredskab for håndtering af ansatte, frivillige, 
besøgende og menighed med symptomer på corona/COVID-19.  
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Hvis en ansat, frivillig eller besøgende har symptomer: 
 

- Er vedkommende mødt op, sendes vedkommende hjem. 

- Rengøring af kirkens lokaler iværksættes, hvis der er tale om en ansat eller en 

frivillig. 

- Selvisolation er ikke nødvendig for andre, som har haft nær kontakt til 

personen, hvis denne ikke er testet positiv. 

Hvis en ansat, frivillig eller besøgende er testet positiv: 

 
- Rengøring af kirkens lokaler iværksættes, hvis der er tale om en ansat eller en 

frivillig. 

- Den ansatte, den frivillige eller den besøgende bliver uafhængigt af Odense 

Valgmenighed kontaktet af Coronaopsporing (i Styrelsen for Patientsikkerhed), 

som hjælper med kontaktopsporing. 

- Ansatte og frivillige kan hjælpe med at identificere, om der er andre som kan 

kategoriseres som ”nærkontakt” – ellers foregår dette i regi af 

Coronaopsporing. 

- Det er menighedsrådets ansvar at orientere med den ansattes, den frivilliges 

eller den besøgendes samtykke nære kontakter på arbejdspladsen og sende 

dem hjem med henblik på test. 

- For en sikkerheds skyld vil Odense Valgmenighed orientere alle kolleger og 

frivillige og evt. eksterne parter, som ikke er nære kontakter. 

 
Ved påvisning af tilfælde med bekræftet corona/COVID-19 vil den smittede blive 

kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere, 
kontakte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for 

Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil Styrelsen 
for Patientsikkerhed kontakte Odense Valgmenighed direkte.   

 
Derudover vil Odense Valgmenighed efter omstændighederne i en lokal dialog 

overveje at træffe yderligere foranstaltninger i perioden med tiltag i lokalområdet, 
for eksempel:  

 

Skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes generelle råd til effektivt 
at forebygge smittespredning  
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Begrænsning i antallet af deltagere i gudstjenester og andre aktiviteter med 
skærpet opmærksomhed på afstandsanbefalinger  

Aflysning eller udsættelse af arrangementer  

Ændring af aktiviteter til afholdelse udendørs i stedet for indendørs  

Øget informationsindsats, evt. målrettet særlige grupper.  

 
Odense Valgmenigheds menighedsråd vil løbende holde sig orienteret om 

udviklingen via nyheder fra anerkendte medier, og via hjemmesider som bl.a. 
www.coronasmitte.dk, www.sst.dk/da/corona, www.km.dk og 

www.folkekirkenspersonale.dk. 
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