
 
 
I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK (Tünetek, előfordulás, ismertető jegyek) 
 
Mit kell tudni a koronavírusról? 
A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus 
törzsekről ismert, hogy képesek az emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok úgy állatról 
emberre, mint emberről emberre terjedhetnek. 

A mostani járványt okozó új koronavírus 2019 végén került azonosításra Kínában. Az új 
koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19 (coronavirus disease -koronavírus 
okozta megbetegedés 2019).  
A betegség leggyakoribb tünetei 

A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 

Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, 
hasmenés, légszomj. 

Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. 

Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik 
magukat betegnek. 

A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. 
A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes. Rájuk 
kell legjobban vigyáznunk! Minden 6 fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség 
és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő 
egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy 
cukorbetegség, valamint az idősebbeknél. (Forrás: koronavirus.gov.hu) 

Koronavírus mindenhol előfordulhat Magyarországon is. Bárki hordozhatja a vírust és 
bárkinek tovább adhatja a fertőzést. Ezért fontos mindenkinek betartani az ajánlásokat, a 
szabályokat.  
Elsősorban kérjük, ha betegnek érzi magát, vagy a betegséghez hasonló tüneteket észlel: 

Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! 

Telefonon hívja fel háziorvosát! 
 

II. VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK A KISSOMLYÓ-GÉRCE TÁRSULT  
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével a COVID-19 kapcsán az élet -és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedéseket okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa ajánlása és a kormányrendeletnek 
megfelelően a biztonságos egyházközségi alkalmak lebonyolítása érdekében a Kissomlyó-

Egyházközségi Védekezési Szabályzat 

(a COVID-19 járvány idején) 



Gérce Társult Evangélikus Egyházközség elnöksége a következő Veszélyhelyzeti 
Szabályzatot alkotja:  

1. Általános rendelkezések 

 A Szabályzat hatálya kiterjed: 
a) az egyházközség vezetőségére 
b) az egyházközségben szolgáló lelkészre, és gyülekezeti munkatársakra,  
c) az egyházközség tagjaira 
d) az egyházközségi alkalmakon résztvevőkre 

 
Az szabályzat célja az új koronavírus terjedésének megakadályozása, ezzel összefüggésben a 
biztonságos közösségi alkalmak lebonyolítása, az egyházközségi feladatok ellátásának 
összehangolása.  
 
A szabályzatban foglaltak betartása érdekében az elnökség munkacsoportot hoz létre. A 
munkacsoport feladata, a tájékoztató anyagok elkészítése, kihelyezése, a védőfelszerelések 
biztosítása, és kihelyezése, a jelen szabályzatban foglaltak betartatása.  
 
A munkacsoport tagjai:  
 
Kendeh-Kirchknopf László Domokos lelkész 
Horváthné Kutasi Mária felügyelő 
Csirkovics Dávid főgondnok 
Samu Ágnes gondnok 
Farka Júlia kántor 
Cseledi József társegyházi felügyelő 
Rajki Józsefné gondnok 
Tóth Gézáné pénztáros 
 

2. Gyülekezeti alkalmakról szóló rendelkezések: 
 
Istentisztelet: 

- Az istentiszteleti rend összeállítása a lelkész feladata. 
- Istentiszteletet csak a kissomlyói és a gércei evangélikus templomban tartunk, mert 

csak itt tudjuk biztosítani a személyek közötti legalább 1,5 méteres távolságot, minden 
irányból.  

- Az istentisztelet időtartama maximum: 40 perc  
- A temetés időtartama maximum: 30 perc  
- Az esküvő időtartalma maximum: 30 perc 

 
Bibliaórákra, ifjúsági órákra, presbiteri ülésekre, közgyűlésekre az általános rendelkezésre 
vonatkoznak.  

- Bibliaóra helyszíne a gyülekezeti terem időtartama maximum: 45 perc 



- Ifjúsági óra helyszíne a gyülekezeti terem, időtartama maximum: másfél óra 
- Presbiteri ülések helyszíne a gyülekezeti terem időtartama maximum: 60 perc 
- Közgyűlések helyszíne a kissomlyói templom időtartama maximum: 40 perc 

 
3. A templomok, gyülekezeti helyiségek fertőtlenítésére, szellőztetésére vonatkozó 

szabályok. 
 
Az alkalmak előtt és után a helyiségekben fertőtlenítő takarítást kell végezni. A 
járófelületeket, fertőtlenítő hatású szerrel fel kell mosni. A padokat, ajtókat, kapaszkodókat, 
kilincseket vírusölő felületfertőtlenítő szerrel le kell mosni.  
Az alkalmak előtt 1 órán át, az alkalmak után 1 órán át a helyiséget szellőztetni szükséges. 
Lehetőség szerint a fedett, zárt helyiségben tartandó alkalmak alatt az ajtókat, és/vagy az 
ablakokat nyitva kell tartani. 
 

4. Védőeszközök, védőfelszerelések biztosítása, elhelyezése. 
 
A gyülekezetnek biztosítani kell: 

- fertőtlenítő hatású takarítószereket,  
- takarító eszközöket 
- bejáratnál elhelyezendő, lehetőleg automata, adagolós kézfertőtlenítőt (amennyiben 

nem áll rendelkezésre automata, akkor a gyülekezet egy tagja adagolja a fertőtlenítő 
szert)  

- száj-orr maszkot (ezt szintén egy megbízott gyülekezeti tag adja az ajtónál)  
- szükség esetén gumikesztyűt  
- A használt (eldobható) maszkot és a gumikesztyűt külön, erre a célra rendszeresített 

gyűjtő edénybe kell helyezni. 
 

5. Gyülekezeti alkalmak látogatási rendje. 
 
A GYÜLEKEZETI ALKALMAKAT MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE 
LÁTOGATJA! 

- A látogatás rendjéről az alkalmat biztosító hely ajtaján, vagy egyéb jól látható helyen 
tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást az egyházközség honlapján, vagy egyéb 
online közösségi média felületén is szükséges közzé tenni. 

- Az alkalmakon maszk, vagy az orrot, szájat eltakaró sál viselete - a liturgiai szolgálatot 
végzők kivételével - kötelező. Amennyiben valakinek nincs megfelelő 
védőfelszerelése, azt az alkalmat biztosító helyiség bejáratnál szükséges jelezni. Ebben 
az esetben számára a gyülekezeti készletből kell megfelelő védőfelszerelést 
biztosítani. 

- A gyülekezeti helyiségbe való belépés előtt, a kihelyezett adagolók segítségével, 
kézfertőtlenítés szükséges. 

- Az alkalmakon résztvevők saját énekeskönyveiket használják, az énekek szövegét 
kivetítjük, ahol lehetőség van rá. (Vagy a három nappal az alkalom előtt, az 
ülőhelyekre kiosztott éneklapokat.)  



- Az alkalmakon résztvevők kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. Az egy 
háztartásban élő családok ülhetnek együtt, viszont családonként, létszámtól függő 2,25 
m2/fő tér távolság tartása kötelező. 

- Az ülésrendet a padokra kihelyezett jelölésekkel határozzuk meg. 
 

6. Az offertórium elhelyezése, megszámolása. 
 

- Az offertóriumot a kijártnál elhelyezett perselybe kell elhelyezni, a hagyományokkal 
egyezően. 

- Az alkalmi offertórium megszámolása gumikesztyűben, és maszkban történik.  
 

7. Záró rendelkezések 
Jelen szabályzat az egyházközségi elnökség jóváhagyása után, a kihirdetést követő napon lép 
érvénybe. 
A szabályzat hatálya a vészhelyzeti rendelet visszavonását követően szűnik meg. 
Jelen szabályzat felülvizsgálata, szükség esetén módosítása az elnökség feladata. 
 
 
 
Kissomlyó-Gérce 2020. május 20. 
 
 
 
Kendeh-Kirchknopf László         ph.   Horváthné Kutasi Mária 
              lelkész sk.        felügyelő sk. 
 


