
 

2020-03-13 Uppdatering information rörande Corona/COVID-19 
Regeringsbeslutet är tydligt och vi som kyrka följer kontinuerligt de instruktioner som 
Folkhälsomyndigheten ger oss. Vi följer utvecklingen noga och är förberedda på att 
situationen kan förändras snabbt längs med vägen. Smittskyddsenheten Region Jönköpings 
har rekommenderat oss att i nuläget inte ställa in några samlingar eftersom vi har samlingar 
som samlar under 500 personer.   

Allmänt 
Här följer våra riktlinjer runt COVID-19, eller det så kallade coronaviruset. Dessa råd och 
riktlinjer kan ändras snabbt om riskläget förändras. Vi vill poängtera vikten av att 
regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från 
statliga myndigheter. 
  
Vi vill inte gripas av fruktan, men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av 
oaktsamhet. Den kristna tron lär oss att allt vi gör skall ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14). I fallet 
med spridningen av COVID-19 innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i 
någon av riskgrupperna. All personal och samtliga besökare uppmanas därmed att följa de 
instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger. Även om en person inte själv befinner sig i 
riskzonen så är det viktigt att påminna sig om Jesu ord om att ”allt vad ni har gjort för en av 
dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig”(Matt 25). 

Gudstjänster & samlingar 
Vi uppmanar alla som besökt de områden som svenska myndigheter avråder från att resa 
till, det vill säga Italien, Iran, Kina, Sydkorea eller Tyrolen i Österrike att stanna hemma 14 
dagar efter hemkomst. Om du har varit i nära kontakt (inom 1 meters avstånd i 15 minuter 
eller mer) med någon som rest i dessa områden de närmaste 14 dagarna som uppvisat 
någon form av symptom (torrhosta, feber eller andningsbesvär) uppmanar vi även dig att 
stanna hemma. 

Om du uppvisar något av symptomen uppmanar vi dig att kontakta vården direkt, att lyssna 
till deras instruktioner och att inte röra dig bland folk. Uppvisar du något symptom ska du 
inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och 
hjälper dig i den mån det är möjligt. Vill du ha förbön kan du maila oss 
på pastor@huskvarnaallainskyrka.se ber vi för dig och din situation. 
Vi instruerar alla våra gudstjänstvärdar att hålla god handhygien och att undvika att ta 
gudstjänstbesökare eller deltagare i olika samlingar i hand. 

Samtliga toaletter i Huskvarna Allianskyrka är utrustade med både handtvål och det finns 
tillgång till handsprit i foajén. 

Gudstjänster och samlingar genomförs som schemalagt om inget annat meddelas. Vi 
kommer anpassa oss efter lagstiftning och rekommendationer från myndigheter och ställa in 
gudstjänster när det är nödvändigt. 

Råd för att undvika att sprida smitta 
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid 

ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett 

toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 
• 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 människor på bussen, ditt arbete 
eller där du är nära andra. 

 

Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa 
nationella informationsnumret 113 13. 
På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du svar på de vanligaste förekommande frågorna. 

Symtom på covid-19 

Vanliga symtom är: 

• torrhosta 
• feber 
• andningsbesvär  
• halsont 
• huvudvärk 
• muskel- och ledvärk 

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har 
rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på 
kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.  

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på 
dig: 

• Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra 
Italien och delstaten Tyrolen i Österrike. 

• Du har i de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har COVID-19. 
• Om du mår bra behöver du enligt krisinformation.se inte kontakta vården, även om 

du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset. 

Vi uppmanar dock dig att inte besöka våra gudstjänster om du rest till dessa länder, av 
respekt för dina medmänniskor. 

Hos Folkhälsomyndigheten kan du hitta generell information, frågor och svar, uppdateringar 
om risknivåer samt följa spridningen i Sverige och globalt. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-
och-svar/ 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-
coronaviruset/ 

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-
coronavirus/ 

https://www.krisinformation.se/ 

https://www.forsakringskassan.se/ 

https://www.av.se/ 


