
 

Handlingsplan hvis covid-19 rammer 
En samlet nedlukning af Danmark pga. Corona lader til at være fortid – men i takt med at vi omgås mere og 
mere, stiger risikoen også for, at der en dag er en præst, en af kirkens øvrige ansatte eller en kirkegænger, 
der hoster. Så melder mistanken om Corona sig, og hvad gør vi så? Hvordan undgår vi at tøve, så ikke 
Corona spreder sig – men undgår samtidig panik, hvor vi lukker en hel kirke på grund af en 
sommerforkølelse? 

Nedenstående handlingsplan er et forsøg på at navigere derimellem. Den er afklaret med 
menighedsrådsformændene, men rummer naturligvis ikke svar på alt. Så generelt: Brug jeres sunde fornuft. 
Og får I symptomer, så gå til lægen eller bliv testet – uden først lige at gå med det for nu at se om det er 
noget…  

Præst 
Hvis en præst har symptomer på sygdom/covid-19 skal vedkommende øjeblikkeligt hjemsende sig selv og 
samme dag kontakte egen læge (evt. bestille tid til en coronatest direkte via coronaprover.dk) og kontakte 
provsten. 

Præstens kolleger informeres (via provsten) og øvrige ansatte ved kirken (gennem menighedsrådets 
kontaktperson) i fornødent omfang for at kunne varetage det, som den sygemeldte må aflyse – men der 
informeres først bredt, når/hvis positivt svar på corona-test foreligger. 

Konfirmander, gudstjenester og kirkelige handlinger m.v. gives af provsten videre til kollega – om muligt 
kollega ved samme kirke, for ikke at sprede smitten til andre kirker – men kollegaer fra andre kirker kan 
bruges. Men så længe der kun er mistanke om corona, aflyses gudstjenester eller kirkelige handlinger ikke.  

o Når resultatet af testen foreligger, kontakter provsten præsterne ved samme kirke og (gennem 
menighedsrådets kontaktperson) kirkens øvrige ansatte med besked om den positive test – samt 
eventuelle øvrige kolleger, som den smittede selv angiver at have haft møder med for nylig. 

o Præster ved samme kirke skal bestille tid til coronatest via coronaprover.dk eller egen læge hurtigst 
muligt – men i øvrigt fortsætte arbejdet indtil testresultatet foreligger. 

o Menighedsrådet opfordres til via MR kontaktperson at følge samme procedure for kirkens øvrige 
ansatte. 

o Kirke/sognegård skal gøres grundigt rent med særligt fokus på kontaktflader, som den syge måtte 
have været i berøring med. 

o I dialog mellem den smittede og provsten sikres det, at personer som præsten har været i nær 
kontakt med i kirken (kirkegængere, deltagere i aktiviteter, samtaler) bliver kontaktet med 
information om smitten (eventuelt af den syge selv, så tavshedspligt ikke brydes) og opfordring til 
selv at lade sig teste via coronaprover.dk 

Ansat af menighedsrådet 
Menighedsrådet opfordres via formand/kontaktperson til at følge samme procedure som ovenfor. 

Kirkegænger/deltager i kirkelig aktivitet 
Hvis det kommer til en præsts kendskab, at en kirkegænger eller deltager i øvrig aktivitet i kirken udviser 
symptomer på covid-19, skal kontakten så vidt muligt holdes med vedkommende (telefonisk/elektronisk) 
både af hensyn til sjælesorg, men også for at vurdere, om andre i en mulig smittekæde skal varskos. 



 

Hvornår symptomerne er tydelige nok til at afgøre om der er tale om covid-19, kan desværre ikke defineres 
på forhånd. Vi kan og bør opfordre den berørte til at lade sig teste (men vi kan ikke kræve det). 

Hvis vedkommende konstateres positiv i test, kontaktes så vidt muligt de øvrige kirkegængere/deltagere i 
den pågældende aktivitet, informeres om, at der har været en person til stede, som senere er blevet 
konstateret positiv for covid-19 og opfordres til selv at lade sig teste via coronaprover.dk. Der kræves ikke 
samtykke fra den smittede, før der tages kontakt til andre for at bryde smittekæden, men personlige 
oplysninger som fx navn på den smittede må ikke videregives (man kunne forestille sig tilfælde hvor 
personen ikke ønsker så meget ud, men man kunne også forestille sig tilfælde, hvor informationen om 
positiv covid-19 test når frem via pårørende – her må man altså ikke undlade at handle, selvom man ikke 
kan komme i kontakt med den smittede selv). 

Hvis det er muligt, vil det være naturligt fortsat at være i kontakt med den smittede og drøfte med 
vedkommende, hvor meget eller lidt der kan meldes ud til andre – om vedkommende for eksempel vil have 
sit navn frem. Det skal respekteres, hvis vedkommende ikke ønsker navn eller øvrige personlige detaljer 
frem (GDPR). 

Menighedsrådet skal sørge for grundig rengøring med særligt fokus på kontaktflader (håndtag m.v.) af de 
lokaler/kirkerum, hvor den smittede må formodes at have opholdt sig. 
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