Päivitetty 28.6.2021
Koronatiedote
Tiivistetysti ohjeita omaisille, koskien hautapaikka-asioita Intiössä sekä yleisesti hautajaisia
(Intiön kappeli / Vanha kappeli).
Hautausmaantoimistossa (Intiöntie 6) voi asioida. Suosittelemme kuitenkin edelleen
puhelimitse tai sähköpostin välityksellä asiointia. Puh. (08) 3161 388 tai 3161 414.
Sähköposti intio.oulu@evl.fi Toimistossa asioidessasi suosittelemme käyttämään maskia,
joita on eteisaulassa tarjolla.
Huomioitavaa siunaustilaisuuksiin:
1. Ennen siunaustilaisuutta
• Siunauskappeleissa (Intiön kappeli, Vanha kappeli) ei ole tällä hetkellä voimassa
olevia kokoontumisrajoituksia. Kokoontumisrajoituksiin voi kuitenkin tulla muutoksia
nopeallakin aikavälillä, mikäli koronatilanne pahenee.
• Lisätietoja saat ennakkoon siunaavalta papilta tai ennen siunaustilaisuutta suntiolta
• Siunauskappelin valinnassa kannattaa huomioida saattoväen määrä, jotta
vähintään 1 m:n turvavälejä voidaan noudattaa
• Saattoväen enimmäismäärä kappeleissa on seuraava:
o Intiön kappelin isosali
200 hlö
o Intiön kappelin pienisali
50 hlö
o Vanha kappeli
80 hlö
o Muistohetki (näyttöhuone 2)
16 hlö
• Suosittelemme käyttämään edelleen maskeja tai visiiriä
• Pisaratartuntariskiin annettuja yleisohjeita tulee edelleen noudattaa (mm. kädet,
yskiminen, aivastelu). Kappeleissa on varattuna käsidesiä.
• Huomioi, että Intiön kappelilla voi olla yhtä aikaa myös muita tilaisuuksia, jossa on
saattoväkeä
• Siunaustilaisuuteen ei saa osallistua koronavirustartuntaa sairastava tai altistunut
henkilö. Tartuntatautilääkärin määräämän karanteenin aikana ei saa osallistua.
Tarvittaessa siunaustilaisuutta tulee siirtää toiseen ajankohtaan.
Seurakuntayhtymällä on oikeus kieltäytyä tilaisuuden järjestämisestä, mikäli
ilmenee koronaan ja turvallisuuteen liittyviä epäselvyyksiä.
2. Tilaisuudessa huomioitavaa
• Kappeleilta on rajoitettu määrä virsikirjoja.
o suosittelemme edelleen hygieniasyistä oman virsikirjan mukaan ottamista tai
ennakolta omaa paperista virsitulostetta
o virret löytyvät myös kännykällä virsikirja.fi -osoitteesta
• Intiön kappelista (iso- ja pienisali) poistuminen tapahtuu takaoven kautta kaikkien
siunausten osalta. Vanhasta kappelista poistutaan pääoven kautta.
3. Uurnan luovutus Intiöön haudattaessa (Oulun hautausmaalle)
• Luovutusaika tulee olla ennakolta varattu hautausmaan toimistolta
• Uurnan luovutushuoneeseen voi tulla tilan pienestä koosta johtuen vain rajoitettu
määrä lähiomaisia (max 6). Suosittelemme maskin tai visiirin käyttöä.
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4. Uurnan luovutus muualle haudattavaksi
• Uurnan hakuaika Intiöstä on sovittava ennakolta (aika ja paikka) hautausmaan
toimistolta. Ilman ennakkovarausta paikalla ei ole henkilökuntaa.
5. Vainajan katsominen ennen siunaustilaisuutta
• Vainajan katsominen ennen siunaustilaisuutta on mahdollista, mikäli siitä on
ennakolta sovittu.
• Koronaan kuolleen vainaja arkkua ei avata.
• Vainajan katsomisen aikana suosittelemme käyttämään kasvomaskeja tai visiiriä
• Näyttöhuoneessa on varalta myös seurakunnan hankkimia maskeja.
6. Muistohetket Intiön kappelilla
Muistohetkiin (ei kristillinen siunaus) on varattuna yksi huone Intiön kappelin tiloissa.
Edellä mainitut yleisohjeet koskevat näitäkin tilaisuuksia.
Ohjeisiin voi tulla muutoksia nopeallakin aikataululla.

