
Egyházközségi Védekezési Szabályzat 

 

A Téti Evangélikus Egyházközség presbitériuma a Püspöki Tanács2020. május 19-i 

felhívása alapján az alábbiak szerint szabályozta az újrainduló gyülekezeti alkalmak 

rendjét: 

I. Jelen szabályzat kötelezően alkalmazandó a gyülekezet alkalmazottaira, 

önkénteseire, minden gyülekezeti tagra, valamint minden, az alkalmakat 

látogató személyre.  

 

II. Istentiszteleti alkalmak 

 

1.) A templomban tartandó istentiszteletek 2020. pünkösd vasárnapján, azaz május 
31-én 9:00-kor indulnak újra. 

 

2.) A Téti Evangélikus Templomban (a továbbiakban: templom) vasárnap 

délelőttönként az istentiszteleti alkalmon a résztvevők elhelyezkedésének a 

következők szerint kell megvalósulnia: 

–  Az egy háztatásban élők kivételévela személyek között biztosítani kell  

minden irányban legalább 1,5 m távolságot. 

- Valamennyi részvevőnek szájmaszkot vagy az orr és a száj eltakarását 

biztosító sálat, kendőt kell viselniea szolgálatot végzők kivételével. 

- A templomban egyidejűleg legfeljebb100 fő tartózkodhat. 

 

3.) Az istentiszteleti alkalmon lázas beteg, köhögő, tüsszögő személy nem vehet 

részt. 

4.) A templomajtót az istentisztelet alatt nyitva kell tartaniaa szabad szellőzés 

érdekében. 
 

5.) Az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel valósulnak meg. 
 

6.) A gyülekezeti tagokat kérjük, hogy saját énekeskönyvüket vagy mobil 

eszközüket használják Az énekeket lehetőség szerint projektorral kivetítjük. 

A közös liturgikus eszközök (például Evangélikus Énekeskönyv, Biblia, liturgikus 

lapok…stb.) használata nem engedélyezett.  



7.) Az istentiszteleti alkalmakon úrvacsoraosztásra - újabb rendelkezés -

bevezetéséig nem kerül sor.  

8.) Az istentisztelet alkalmával az offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett 

persellyel történik. 

 

 

III. Egyéb előírások 

 

1.) Minden használatba vett helyiséget takarítani, illetve az előírások szerint 

szellőztetni és fertőtleníteni szükséges. (pl. kilincsek, korlátok, stb.) A 

bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell kihelyezni. (Felelősök: egyházfi, ügyeletes 

presbiterek, gyülekezeti önkéntesek) 

 

2.) A templomban csak szájmaszkban vagy az orr és a száj eltakarását biztosító sál, 

kendő használatával lehet tartózkodni. Saját védőkesztyűk használata is ajánlott 

a résztvevők számára.  

3.) A perselypénzek megszámolásánakkesztyűben kell történnie. 
 

4.) A fizikai kontaktus (érintés, kézfogás, ölelés) továbbra is kerülendő. 
 

5.) Keresztelés, esküvő, temetés szigorú előírások szerint végezhető. 
 

6.) A Lelkészi Hivatalban hivatalos ügyek intézésekor a lelkészen kívül maximum 3 

fő tartózkodhat a biztonsági távolságok betartásával. 

7.) Hivatali ügyintézés kizárólag telefonos egyeztetés után, a védekezési 

szabályzatnak megfelelően történik.  

8.) A lelkészi hivatali ügyintézés során a szájmaszk vagy az orr és a száj eltakarását 

biztosító sál, kendő használata kötelező. 

9.) A Lelkészi Hivatalban ügyet intézni lázas betegen, köhögve, tüsszögve nem 

lehet. 

10.) Egyéb gyülekezeti alkalmak az újabb rendelkezésig nem indulnak újra. 
 

11.)  Jelen szabályzat kihirdetéstől számítva visszavonásig érvényes. 
 

 

Tét, 2020. május 20. 


