Päivitetty 1.12.2020
Koronaviruspandemia
Tiivistetysti ohjeita omaisille, koskien hautapaikka-asioita Intiössä sekä yleisesti hautajaisia
(Intiön kappeli / Vanha kappeli).
HUOM! Asiakaspalvelurajoitukset Intiöntie 6:n osalta.
Toimistomme palvelee 1.12.2020 alkaen toistaiseksi ainoastaan puhelimitse tai
sähköpostin välityksellä.
Puh. (08) 3161 388 tai 3161 414.
Sähköposti intio.oulu@evl.fi
Huomioitavaa siunaustilaisuuksiin:
1. Ennen siunaustilaisuutta, kokoontuminen
• siunaustilaisuuteen voivat osallistua vain lähimmät omaiset. Asiasta kannattaa
keskustella ennakkoon siunaavan papin kanssa. Lähtökohtana ovat yleiset ja
alueelliset pandemiaan liittyvät kokoontumisrajoitukset, joita voidaan hautajaisten
osalta soveltaa lähiomaisten suhteen.
•
•
•
•
•

tilaisuudessa vältä lähikontaktia, pidä aina 1-2 m:n turvaväli, mikäli se on
mahdollista
suosittelemme aina käyttämään kasvomaskia tai visiiriä, vaikka etäisyydet
olisivatkin riittävät
noudata pisaratartuntariskiin annettuja yleisohjeita (mm. kädet, yskiminen,
aivastelu)
huomioi, että Intiön kappelilla voi olla yhtä aikaa myös toinen tilaisuus, jossa on
saattoväkeä
Lisätietoja siunaavalta papilta tai ennen siunaustilaisuutta suntiolta

2. Tilaisuudessa huomioitavaa
• Kappeleilta on rajoitettu määrä virsikirjoja.
o suosittelemme 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.
3. Uurnan luovutus Intiöön haudattaessa (Oulun hautausmaalle)
• Luovutusaika on ennakolta varattu
• Uurnan luovutus tapahtuu ensisijaisesti Intiön kappelilta
• Uurnan luovutushuoneeseen voi tulla turvavälit huomioiden enintään 4 omaista
o Tilan pienestä koosta johtuen käytä kasvomaskia tai visiiriä ja huolehdi
käsihygieniasta
o Muu mahdollinen saattoväki odottaa ulkopuolella, kunnes lähiomaiset ja
suntio saapuvat paikalle. Oman perheen sisällä voi henkilömäärässä joustaa,
mutta turvaväli henkilökuntaan on säilytettävä
o Henkilökunta ohjeistaa tarvittaessa
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4. Uurnan luovutus muualle haudattavaksi
• Uurnan hakuaika on sovittava ennakolta hautausmaan toimistolta. Suntio on
sovittuna aikana paikalla, muutoin ei.
o Uurnaa voi olla sisätiloista hakemassa enintään 4 henkilöä. Oman perheen
sisällä voi henkilömäärässä joustaa, mutta turvaväli henkilökuntaan on
säilytettävä.
o Tilan pienestä koosta johtuen käytä kasvomaskia tai visiiriä ja huolehdi
käsihygieniasta
o Henkilökunta ohjeistaa tarvittaessa
5. Vainajan katsominen ennen siunaustilaisuutta
• Vainajan katsominen ennen siunaustilaisuutta on toistaiseksi mahdollista turvavälit
ja hygieniaohjeistus huomioiden
• Näyttöhuoneeseen voi kerrallaan tulla vain rajoitettu määrä omaisia (4-6)
Enimmäismäärä ilmoitetaan erikseen. Suntio antaa tarvittaessa lisäohjeita
• vainajan katsomisen aikana tulee käyttää kasvomaskeja tai visiiriä
Näyttöhuoneessa on varalta myös seurakunnan hankkimia maskeja.
• Koronaan kuolleen vainaja arkkua ei avata.
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.

