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A templomba történő belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező. 
Kézfertőtlenítő az előtérben a bejárattól jobbra levő asztalon található. 
Istentiszteleten kizárólag szájmaszkkal, sállal vagy kendővel eltakart arccal 
vehetnek részt a gyülekezeti tagok.  
A templomban is tartani kell a jogszabályban meghatározott másfél méteres 
védőtávolságot, ugyanakkor a családtagok és egy háztartásban élők 
természetesen ülhetnek egymás mellett. A távolságtartás érdekében minden 2. 
széksort használjuk. 
 
A templomban egyszerre maximálisan 30 fő tartózkodhat (beleértve a lelkészt és 
a kántort is) 
A pünkösdi istentiszteletek kivételével minden vasárnap 2 istentisztelet tartunk: 
9 és 11 órakor. 
A 9 órás istentiszteletre várjuk a 65 év alattiakat, a 11 órás istentiszteletre pedig 
a 65 év felettieket. A júniusi vasárnapokon ez a rend, és mindaddig, amíg a 
vonatkozó állami rendelkezések lényeges könnyítést, vagy a szabályok teljes 
feloldását nem hozzák.  
 
A vasárnapi istentiszteleten kívül minden alkalmat a gyülekezeti teremben 
tartunk, ahol egyszerre maximálisan 8 fő tartózkodhat. 
Ezek az alkalmak a következők: 
szerda 10 óra bibliaóra 
csütörtök 15,30 konfirmációi előkészítő II. (június 4. és 11.) 
péntek 18 h ifjúsági bibliaóra (május 29, június 5. és 12.) 
vasárnap 10 h konfirmációi előkészítő I. (június 7. és 14.) 
 
Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után 
fertőtleníteni és szellőztetni kell, különös gondot fordítva a kilincsek, korlátok és 
a mellékhelyiségek fertőtlenítésére. 
 
Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a 
gyülekezeti éneklést minimalizáljuk. A száj és orr eltakarása az éneklés alatt is 
kötelező – kivéve a szolgálattevőt. 
Az egyházközség tulajdonában levő énekeskönyveket a járványveszély 
elmúltáig nem használjuk. Az eddig a bejárati polcon található énekeskönyveket 
elzárjuk. 



Ezért kérjük a gyülekezet tagjait, hogy saját énekeskönyveiket hozzák 
magukkal. 
 
Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon az érintéssel járó köszöntést 
kerüljük. 
A perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni. 
 
Az úrvacsora sákramentumát – a fokozott fertőzésveszély miatt- június hónap 
végéig nem szolgáltatjuk ki.  
 
A létszámkorlátozás és a higiéniai szabályok betartásáért minden alkalommal 
egy-egy presbiter felel. 
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