
Information med anledning av coronaviruset 
S:t Jakobs församling tar aktiv del av den information som ges av Folkhälsomyndighetens och 
vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som myndigheterna ger.  

Gudstjänster och andra samlingar 

För närvarande kommer vi fortsätta att fira gudstjänst och genomföra våra andra planerade 
samlingar. Om situationen förvärras och Folkhälsomyndigheten ger direktiv om att ställa in 
alla möten som inte är nödvändiga då följer vi detta och ställer in gudstjänster och övriga ar-
rangemang. I sådana fall kommer vi försöka att erbjuda någon form av samling via sociala me-
dier. 

Nattvard 

Vi kommer att fira nattvard i de gudstjänster där det är planerat på söndagar och i lunchmäs-
san på onsdagarna. 

• Alla som delar ut nattvard kommer vara extra noggranna med handhygien genom 
handtvätt med tvål och varmt vatten samt användning av handsprit innan gudstjäns-
ten. 

• När vinet delas ut så avstår vi under den här perioden att dricka direkt ur bägaren. När 
vi tar emot vinet är vi noga med att fingrarna inte doppas i vinet. Om du önskar avstå 
från att ta emot vinet så kommer den som delar ut ändå uttala orden ”Kristi blod för 
dig utgjutet” för dig. För den som undrar så är det fullt tillräckligt att bara ta emot brö-
det. Det kallas att ta emot nattvarden ”under en gestalt”. 

Dessa råd kommer att uppdateras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och rekommendationer som kan komma att ges av Equmeniakyrkan på nationell nivå. 

Resor 

Ingen av församlingens anställda som arbetar med gudstjänster och samlingar har några ut-
landsresor inplanerade den närmaste tiden. (Den resa som vår föreståndare Maria skulle göra 
till Israel och Palestina har blivit inställd på grund av restriktioner som införts av myndighet-
erna på resmålet.) Församlingens medlemmar uppmanas självklart att följa de rekommendat-
ioner som myndigheterna ger vad gäller resor. 

Vad kan jag själv göra för att undvika smitta? 

• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid an-
siktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. 

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när 
du inte har möjlighet till handtvätt och en flaska handsprit är utställd på kyrktorget ef-
tersom vi just nu inte hart något rinnande vatten i övervåningen.  

• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från 
att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.  

• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra! 
 

För ytterligare information och frågor, kontakta församlingens föreståndare Maria Fässberg 
Norrhall på 0763-452744 eller maria@stjakob.se.  
Läs mer: Krisinformation.se 

mailto:maria@stjakob.se
https://www.krisinformation.se/

