Till dig som ska ordna en begravning - eller besöka en
begravning.
Information med anledning av Covid-19.
Vi på Jensens Begravningsbyrå är med de anhöriga hela vägen igenom
de förtroendeuppdrag vi får. Dock har rådande situation med smittorisk,
gjort att vi alla tvingas till särskilda åtgärder i samband med dödsfall och
begravning.
Våra öppettider
Vi har beslutat, med omtanke om alla anhöriga, att enbart ta emot
tidsbokade besök på våra kontor. Vi har jour dygnet runt, precis som
vanligt.
Begravningsakt och minnesstund
Regeringen har, den 27 mars 2020, beslutat att samtliga arrangemang ska
begränsas till maximalt 50 personer, vilket också omfattar begravningar.
Detta kan innebära svåra beslut för anhöriga att begränsa deltagandet.
Rådgör med oss på begravningsbyrån så hjälper vi er. Tänk på att de
tjänstgörande under begravningsakt (ex. officiant, solist,
kyrkvaktmästare, begravningsbyråns representanter) ska räknas in i de
50 personerna. Viktigt att känna till är att olika församlingar har olika
bestämmelser. Många församlingar har satt ett tak på max antal
närvarande vid en begravning, som exempelvis 20-30 personer. Även
tillhandahållande av tjänster kring minnesstunder kan påverkas. Hör
med oss vilka bestämmelser som gäller i just Er församling.
Det finns en risk att redan inbokade ceremonier och framför allt
minnesstunder, begränsas eller ställs in med kort varsel. Vi försöker
hålla anmälda gästerna underrättade, men är Du osäker så kontakta oss.
Hänsyn
En stor omtanke och hänsyn vi kan visa varandra i en svår tid är att
undvika kramar, handslag och annan fysisk kontakt. Vi försöker också
hålla avstånden mellan varandra. Allt för att minska smittspridning.

Att senarelägga begravningen
Begravning med kista och kremering skall äga rum senast 30 dagar efter
dödsfallet. Under rådande omständigheter kan ett alternativ vara att
genomföra kremering för att - i ett senare skede - hålla en
begravningsakt med urna. Detta för att då kunna hålla en öppen
begravningsakt när restriktionerna släppts. Gravsättning av askan skall
ske senast 1 år efter att kremeringen är genomförd.
Livesändning av begravningsakt
Om anhöriga önskar, kan vi erbjuda s.k. livestreaming av
begravningsakten i de kyrkor som har de tekniska förutsättningarna för
detta. De som inte är med vid akten kan då följa den via videosändning
på vår hemsida. Vår representant kommer dock att vända bort kameran
en stund när de anhöriga och gäster är framme vid kistan och tar avsked.
Sändningen kan ses på dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Varje begravning är unik
Exceptionella tider kräver lösningar därefter. På Jensens är vi måna om
att varje uppdrag vi får ombesörjs med värme och respekt. Vårt
kunnande ska också vara ett viktigt stöd för de anhöriga. Situationen
som råder gör gällande att vi i vissa delar av vårt uppdrag måste tänka i
nya banor – dock alltid med fokus på de närmast sörjande och med
deras bästa för ögonen. Vi är mycket lyhörda för alla anhörigas
önskemål och tankar och tveka aldrig att kontakta oss för hjälp och stöd.
Vi följer noga utvecklingen framledes.
Nordvästra Skåne den 30 mars 2020
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