
VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT

A Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség az
alábbi szabályok szerint ünnepli templomunkban az

istentiszteleteket:

• Templomunkban az alkalmak előtt és után alapos
szellőztetés és fertőtlenítés történik.

A szellőztetést és fertőtlenítést az intézet végzi ózonnal.
Nekünk a rendről kell gondoskodnunk.

• Az istentiszteletre a megszokott bejáratokon most nem
tudunk bejutni, hanem csak az Ördögárok utcáról a
hirdető táblánk utáni kiskapun az épület nyugati szárnyát
megkerülve, a sekrestyén keresztül csatlakozhatunk a
gyülekezetünkhöz.

Ha szemben állunk a templom bejáratával, akkor jobbra kell
tovább mennünk a hirdetőtáblánkon túl a kiskapuhoz. Ehhez
van kulcsunk. Ahogy belépünk, rögtön a főépület falán az
ajtónál van kézfertőtlenítő, de bent a sekrestyében is találunk.

• Liftet ne használjuk!

Külön kérése volt az intézet főnökségének. A fentebb leírt
útvonalon nincs sem lépcső, sem meredek fellépő. Elkerülhető
a lift használata.

• A bejáratnál kötelező kézfertőtlenítést végezni.

Kézfertőtlenítőt a kiskapun belépve kívül a főépület alsó
bejárata mellett, valamint a sekrestyénkben is találhatunk. Ezt
az alsó bejáratot se használjuk, hogy minél kevesebb közös
légteret vegyünk igénybe.



• Az ajtók és ablakok az istentisztelet idején nyitva
maradnak.

Ez a szabály járványügyi előírásra alapul, (A zárt helyek a
veszélyesebbek) ezért kéjük, mindenki úgy öltözzön, hogy rossz
időben se fázzon meg!

• Az ültetés rendje: a személyek között minden irányba
legalább 1,5 m távolságot kell biztosítani. A templomban
minden második széksort lezárjuk, egy széksorban
legfeljebb hárman ülhetnek, a széksor két szélén és
közepén - kivétel az egy háztatásban élők.

A lezárt széksorok első székére jelző papírt tettünk, kérjük a
szabályok betartását.

• A liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki
SAJÁT száj és orr eltakarására alkalmas eszközt (maszk,
sál, kendő) viseljen.

Ha valaki elfelejtene maszkot hozni, többen is hoztak a
gyülekezetből és az intézettől is kaptunk vésztartalékot, hogy
emiatt ne kelljen senkit kizárni az istentiszteletről. Aki ezt
igénybe veszi, kérem, később pótolja, hogy ne használjuk el,
megmaradjon ez a tartalék.

• A karzaton csak a kántor tartózkodhat.

A karzat csak az intézet folyosójára nyíló ajtón át lenne
szellőztethető, ezért kérjük ezt a szabályt, a kántorunk
védelmében!



• Mindenki a SAJÁT énekeskönyvét, vagy elektronikus
eszközét használja.

Nehéz lenne a könyvek fertőtlenítését biztonságosan
megoldani. Az éneklés dupla imádság, ezért most azt kérjük,
hogy éneklés nélkül a szöveget és a kántorunk által játszott
dallamot figyelve így imádkozzunk!

• Úrvacsoraosztás egyelőre nem lesz.

Ezen a szabályon igyekszünk mielőbb változtatni. Március 15-
én Veperdi Zoltán lelkész úr úgy osztott úrvacsorát, hogy
segítő igénybevételével kesztyűs kézzel ő mártotta a borba az
ostyát és ezt a bemártott ostyát adta a gyülekezeti tagjaink
kezébe. Így minimálisra csökken a fertőzés átadása.
(Természetesen fontos, hogy a lelkész és a segítő is
panaszmentes legyen.)

• A perselypénz gyűjtése szokásos módon a kijáratnál
(sekrestye) elhelyezett persellyel történik.

A persely közelében helyezzük el az Evangélikus Élet legújabb
számait. Kérjük, hogy az újságok árát is ebbe a perselybe
helyezzék!

• Az istentisztelet végén kérjük, hogy kizárólag az udvaron
és ne az intézeti folyosón beszélgessenek.

Természetesen a távolságtartó szabályok betartásával rossz
idő esetén a templomban is lehet beszélgetni, jó lenne, ha ez a
jó szokásunk megmaradna.



• A mellékhelység fertőtlenítéséről a használó köteles
gondoskodni. Eszközök biztosítottak.

A fertőtlenítő eszközöket a fürdőszobában a tükör alatti polcra
helyezzük. A kézmosó adagolójában is fertőtlenítős szappan
van, (ennek használatakor a könyökkel, vagy csuklóval történő
működtetést kérjük!) de külön kézfertőtlenítő kis palackot is
kihelyezünk, hogy az alapos kézmosás után ezt is
alkalmazhassák. A nagy tartályból permetezve kérjük, hogy a
falat, a kilincset és a vízcsapot is fertőtlenítsék!

• Minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő
vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartására
ügyelnek.

Egyrészt figyelmeztetni kell a gyülekezetet a pontosságra,

másrészt látványos lesz, ha a későt az egész gyülekezet látja,

mert a sekrestye ajtón jön be mindenki szeme láttára. Aki a

bejáratnál ügyel, szintén templomba jött, ne kelljen mások

pontatlansága miatt az istentisztelet egy részéről lemaradnia!

A kiskaput, ha nincs közülünk ott senki, mindenképpen zárni

kell a fogyatékosok és a demensek miatt. Még szerkesztek egy

protokollt a nyitáshoz és a záráshoz, mert nem jó

visszaszaladgálnunk, ha valami elmarad.

Hatálybalépés ideje: 2020. június 21. Visszavonásig érvényes.
Az Úrvacsora szabályán reméljük mielőbb tudunk változtatni.

Nagyon köszönjük az Intézet segítségét!

Fodor Viktor    Békés Tamás
    lelkész felügyelő


