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CORONAVIRUS COVID-19
Sedan slutet av 2019 har man i Kina konstaterat flera fall av lunginflammation, som orsakas av ett
coronavirus (COVID-19). Viruset har på en kort tid spridits till olika delar av världen. I Finland har
virussjukdomen klassificerats som en allmänfarlig smittsam sjukdom.
Hälsovårdsmyndigheterna koordinerar beredskapen för en pandemi i Finland. Sjukhusen i Finland har god
beredskap att konstatera smitta och vårda de insjuknade i isolering.
Institutet för hälsa och välfärd THL följer med läget tillsammans med EU:s smittskyddsmyndighet ECDC och
Världshälsoorganisationen WHO, och förmedlar aktuell information om hur sjukdomen sprids samt ger
anvisningar bland annat för smittbekämpning och resor:
•
•
•
•
•

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-ao/wuhanin-koronavirus1/uusi-koronavirus-selkokielella
https://thl.fi/fi/-/koronavirukseen-ja-kasihygieniaan-liittyvat-viestintamateriaalit-ovat-vapaastihyodynnettavissa-lataa-suoraan-thl-n-aineistopankista-?redirect=%2Ffi%2Fajankohtaista
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanligafragor-om-coronaviruset-covid-19
https://thl.fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-jatorjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Kyrkans beredskap
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska i alla situationer trygga omsorgen om det andliga livet och andlig
verksamhet samt sköta församlingstjänsterna. Beredskapen att agera i störningssituationer byggs upp under
normala förhållanden.
Coronaviruset orsakar ett pandemihot som kyrkan bör förbereda sig för. Hittills finns det få bekräftade fall av
coronavirus i Finland. Beredskapen syftar till att situationen också fortsättningsvis ska vara god. Man kan
svara på en situation som eventuellt förändras snabbt, om man på förhand har förberett sig på nödvändiga
åtgärder. Största delen av beredskapsåtgärderna förebygger också spridning av säsongsinfluensa och andra
smittsamma sjukdomar.
Vid beredskapen inför en coronapandemi ska församlingarna beakta följande principer:

•

•

•

•

•

•

Hälsovårdsmyndigheterna leder beredskapen. Hälsovårdsmyndigheterna har tillgång till aktuell
information samt har de befogenheter och resurser som behövs för att leda beredskapen och
åtgärderna vid en eventuell pandemi. Kyrkans arbetsgivare och anställda ska följa och iaktta
hälsovårdsmyndigheternas anvisningar och bestämmelser.
Församlingarnas regionala och lokala handlingsmodeller utarbetas i samarbete med de regionala och
lokala hälsovårdsmyndigheterna. Kontakten mellan församlingen och hälsovårdsmyndigheterna är en
del av beredskapen.
Man bör säkerställa att församlingens grundläggande verksamhet fortlöper. Församlingarna ska
förbereda sig på plötslig och långvarig frånvaro bland medarbetarna på grund av misstankar om
smitta, insjuknande och vårdledighet samt på temporära användningsförbud för lokaler. Under
kyrkoherdens ledning ges riktlinjer för hur församlingens grundläggande uppgift ska genomföras
under alla förhållanden. I all verksamhet bör man komma överens om vikariatarrangemang. I små
församlingar rekommenderas det att man kommer överens om samarbete mellan olika församlingar
under ledning av kontraktsprosten eller genom inbördes överenskommelser. Det är bra att dra nytta
av företagshälsovårdens kompetens i den förebyggande rådgivningen och vägledningen av anställda
samt i beredskapen inför en eventuell omfattande spridning av epidemin.
Församlingens lokaler och verksamhet ska vara säkra. Avsikten är att förhindra nya infektioner.
Församlingen ska informera dem som deltar i verksamheten om åtgärderna. Arbetstagarna
informeras om arbetsgivarens åtgärder för att upprätthålla säkerheten och hälsan i arbetet.
Vid behov ändras innehållet för församlingens verksamhet utifrån behoven. Enligt kyrkolagen ska
församlingarna tillhandahålla andlig vård vid krissituationer. (Kyrkolagen 25 kap. 15 a §) En pandemi
ökar behovet av psykosocialt stöd. En stor del av den andliga vården genomförs i församlingens
grundläggande verksamhet (förrättningar, själavård) även under en möjlig pandemi.
Kommunikation är en central faktor i beredskapen. Kyrkans budskap i krissituationer tröstar,
uppmuntrar och avvärjer skuldkänslor. Vartefter situationen framskrider tar kyrkans kommunikation
fram gemensamt hopp- och tröstingivande material för sociala medier och andra medier, som
församlingarna kan använda om de vill. Församlingarna kan nå människor som annars har svårt att få
saklig information om coronaviruset och de rätta åtgärderna. Att dela vidare rätt information till
dessa människor är viktigt.

Misstanke om smitta
Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller aktuella åtgärdsanvisningar för situationer där man misstänker
att personer infekterats av coronaviruset:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/anvisningar-foratgarder-vid-fall-av-coronavirus-covid-19
Det finns anledning att misstänka att man smittats av coronavirus,
• om man har varit i närheten av människor som har bekräftats vara smittade av coronaviruset eller har
vistats i ett epidemiområde
• om man själv under den senaste tiden vistats i ett epidemiområde.
Tecken på coronavirusinfektion är feber över 38 grader och symtom på luftvägsinfektion (hosta och
andningssvårigheter).

Om exponeringsuppgifterna och sjukdomsbilden som nämnts ovan stämmer överens och personen
misstänker coronavirussmitta, ska hen ringa hälsovårdscentralen i sitt eget område för fler anvisningar. Man
bör följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar. Man ska inte gå till jobbet eller företagshälsovården.
Församlingens anställda har anledning att vara beredda att hänvisa personer som misstänker smitta till
hälsovården. Anvisningarna utarbetas i samarbete med de lokala hälsovårdsmyndigheterna.
Eventuella ändringar i hälsovårdsmyndigheternas åtgärdsanvisningar ska iakttas.
Medvetenhet och hygien
Hand- och hosthygien spelar en central roll när man ska minska risken för smittan. Man bör fästa särskild
uppmärksamhet vid hygienen i all verksamhet i församlingen.
Man bör avstå från att skaka hand för att undvika smitta.
Det är bra att dela anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd till de anställda och frivilligarbetarna.
Det finns skäl att gå igenom anvisningarna på arbetsplatsmöten och lyfta fram dem i församlingens
verksamhet.
Coronaviruset har hittills varit speciellt farligt för äldre människor och långtidssjuka personer. Man bör
beakta dessa särskilda riskgrupper i församlingens verksamhet.
Anvisningar enligt situation
Uppgifterna om coronaviruset och dess spridning ändras hela tiden. Församlingarna ska följa aktuella
anvisningar.
Institutet för hälsa och välfärd följer läget och uppdaterar sina anvisningar.
Kyrkostyrelsen uppdaterar de situationsenliga anvisningarna till församlingarna enligt behov. Det finns en
länk till anvisningar och annat innehåll gällande ärendet på intranätet Sacristas förstasida (sacrista.fi)

Mer information: Kyrkans beredskapschef Timo-Matti Haapiainen, 050 436 2075, timomatti.haapiainen@evl.fi
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