Päivitetty 29.5.2020

Koronaviruspandemia
Tiivistetysti ohjeita omaisille, koskien hautapaikka-asioita Intiössä sekä yleisesti hautajaisia
(Intiön kappeli / Vanha kappeli).
Hautausmaan toimisto Intiö, Intiöntie 6.
Suora asiointi toimistossa on jälleen mahdollista 1.6.2020 alkaen. Toimisto on avoinna mape klo 9-16.
Pyydämme kuitenkin huomioimaan asioidessanne Intiössä, että toimistotilamme ovat
pienet. Eteisen odotustilassa voi olla yhtä aikaa enintään 4 henkilöä. Oman perheen
sisällä voi henkilömäärän rajoituksesta joustaa. Asiakaspalvelupisteessä tilaa on 2-3
henkilölle.
Suosittelemme edelleen, että asiointi hoidettaisiin puhelimitse tai sähköpostilla,
puh. (08) 3161 388 tai 3161 414. Sähköposti intio.oulu@evl.fi

Huomioitavaa siunaustilaisuuksiin:
1. Ennen siunaustilaisuutta, kokoontuminen
• vältä lähikontaktia, pidä aina 1-2 m:n turvaväli, mikäli se on mahdollista
• noudata pisaratartuntariskiin annettuja yleisohjeita (mm. kädet, yskiminen,
aivastelu)
• huomioi, että Intiön kappelilla voi olla yhtä aikaa myös toinen tilaisuus, jossa
saattoväkeä
• saattoväen enimmäismäärä on rajattu tilakohtaisesti seuraavasti:
o Intiön kappelin isosali
80 hlö
o Intiön kappelin pienisali
24 hlö
o Vanha kappeli
48 hlö
o Muistohetki (näyttöhuone 2)
11 hlö
• Kyseiset enimmäismäärät ovat sitovia, jokaiseen tilaan ovat erillisohjeet ovella
• Lisätietoja siunaavalta papilta
2. Tilaisuudessa huomioitavaa
• Kappeleilta on poistettu virsikirjat
o ota oma virsikirja mukaan tai tulosta ennakkoon veisattavat virret
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

Päivitetty 29.5.2020
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.
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 Henkilökunta ohjeistaa tarvittaessa.
5. Vainajan katsominen ennen siunaustilaisuutta (Ei mahdollisuutta 30.3.alkaen)
• Kirkkohallitus on ohjeistanut, ettei seurakunnan tiloissa saa suorittaa vainajan
katsomista (näyttö omaiselle ennen siunausta, näyttö muinakin aikoina).
Ohje on toistaiseksi edelleen voimassa.
o Päätöksellä poistetaan omaisten ja suntioiden lähikontaktit sekä ehkäistään
tartuntavaaraa tautia tietämättään kantavan läsnäolijan vuoksi.
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.

