
Unser Hygieneschutzkonzept für Gottesdienste 

Das Coronahygieneschutzkonzept für Gottesdienste wird den geltenden Vorgaben der 
CoronaSchVO  jeweils aktuell angepasst.  

Grundsätzlich gilt: Durch Besucherzahlreduzierung und den Abstand zwischen den Personen 

(-gruppen) soll der Kontakt zwischen den Menschen minimiert werden und durch das Tragen 

von Mund- Nasen- Schutz beim Ein-und Ausgang und am Sitzplatz soll das Infektionsrisiko 

vermieden werden.   

Hygienekonzept – Ukrainische Orthodoxe Kirchengemeinde Verklärung Christi in Köln  

 Türgriffe und Handläufe der Kirche werden mit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. 

 Gemeindemitglieder mit Symptomen (Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, 

allgemeine Schwäche, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksstörung etc.) werden gebeten 

Gottesdienstraum nicht zu betreten. Falls vorab angemeldet - sich abzumelden. 

 Warteschlangen und Menschenansammlungen vor dem Gotteshaus sind zu vermeiden. 

 Die maximale Besucher/innenzahl orientiert sich an den Vorgaben des 

Sicherheitsabstandes und ist auf das Raumvolumen (Sitzplätze) beschränkt. Bei erwarteter 

Auslastung der Raumkapazität werden die Mitglieder vorinformiert und gebeten, sich 

vorab anzumelden.  

 Händedesinfizieren: Im Eingangsbereich besteht die Möglichkeit der Händedesinfektion.  

 Es besteht grundsätzlich medizinischen oder FFP2 Mund-Nasen-  gemäß § 3 Absatz 1 

Satz 2 sowie § 3 Absatz 2 Nr. 3 Schutzpflicht.  

 Gottesdienstbesucher werden am Eingang über die Schutzmaßnahmen informiert und zu 

Ihren Plätzen geleitet. 

 Auf Händeschütteln, Umarmungen und anderweitige Berührungen ist zu verzichten. 

 Am Eingang wird jede/r Gottesdienstteilnehmer/in mit Name, Adresse und 

Telefonnummer erfasst (auch Kinder) und vier Wochen lang aufgehoben. 

 Mitglieder, die nicht einem Haushalt angehören, sitzen mit Mindestabstand von 1,5 Meter 

zueinander. 

 Während des Gottesdienstes wird auf gemeinschaftlichen Gesang verzichtet. Ausnahme 

sind Zelebranten und liturgisch handelnde Personen (Pfarrer, Lektor, Redner) sowie 

Solisten und Kinder unter 6 Jahren. 

 Empfangen des Abendmahls bzw. der Hl. Kommunion erfolgt nicht aus einem Kelch. Die 

Hostie wird personalisiert und mit gebotenem Mindestabstand gereicht. 

 Vor und nach dem Gottesdienst wird der Kirchraum durchgelüftet. 

 Die Kollekte wird am Ausgang in einen Spendenkasten gelegt. 

 Das Gotteshaus sowie die Fläche davor sollte nach Ende des Gottesdienstes zügig 

verlassen werden. 
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Наша концепція гігієни  

Українська православна церковна громада Преображення Христового в Кельні 

Ця Концепція гігієни захисту від коронавірусу для церковних служб оновлена до 

актуальних вимог CoronaSchVO.  

 

В основному: Зменшуючи кількість відвідувачів та відстань між людьми (групами), 

контакт між особами повинен бути зведеним до мінімуму та цим самим досягнуто 

уникнення ризику зараження, одягаючи захисні маски при вході та виході та під час 

богослужіння. 

 

 Дверні ручки та поручні церкви дезінфікуються поверхневими дезінфікуючими 

засобами. 

 Віряни із симптомами (кашель, лихоманка, нежить, біль у горлі, загальна слабкість, 

діарея, порушення запаху та смаку тощо)  не повинні заходити у приміщення для 

богослужінь. Якщо зареєструвалися заздалегідь – повідомте будь-ласка вчасно. 

 Слід уникати черг та скупчення людей навколо та перед храмом. 

 Максимальна кількість відвідувачів базується на вимогах безпечної відстані та 

обмежується обсягом приміщення (місць). Якщо передбачається більша кількість 

вірян, відвідання можливе лише за попередеьою реєстрацією. 

 Дезінфекція рук: Існує можливість дезінфекції рук у зоні входу. 

 Дозволяється використовувати лише медицинські або  FFP2 – захисні маски. 

 Учасники богослужіння будуть проінформовані про захисні заходи біля входу та 

направлені до своїх місць. 

 Слід уникати прямого контакту, не обіймайте та не торкайтесь один одного. 

 На вході кожного учасника богослужіння записують з іменем, адресою та номером 

телефону (включаючи дітей) і зберігають протягом чотирьох тижнів. 

 Віряни, які не проживають разом, повинні бути на відстані щонайменше 1,5 метра. 

 Під час служби не буде спільного співу. Виняток становлять літургійні особи 

(священник, чтець), а також солісти та діти віком до 6 років. 

 Святе Причастя приймається не з чаші, а подається персоналізовано з дотриманням 

необхідною мінімальною відстанню. 

 Церковне приміщення  провітрюється до і після богослужіння. 

 Пожертви слід класти у скриньку для пожертв біля виходу. 

 Після завершення Богослужіння не слід затримуватися у приміщенні. 
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