Samenvatting protocol voor bezoekers kerkdiensten
Algemeen:
•

•
•
•
•
•
•

U beantwoord voor uzelf de volgende vragen. Wanneer één van de onderstaande vragen met JA wordt
beantwoord komt u niet naar de kerk. Uw kerkgang stelt u uit tot het moment dat u op iedere vraag NEE kunt
antwoorden:
1. Heeft u op de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging,
koortsen/of plotseling verlies van smaak of reuk?
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?
U volgt de aanwijzingen van de (hulp)koster(s) op.
Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.

We wijzen u er op dat ook op het kerkplein de 1,5 meter regel geldt.
Er is geen crèche in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst.
Kerkgangers worden verzocht voor vertrek naar de kerk hun handen te wassen.
Speciale wensen welke afwijken van het tijdstip wanneer u ingedeeld bent alsmede t.a.v. uw zitplaats kunnen
niet worden ingewilligd.

Binnenkomst:
• Betreden van het kerkgebouw alleen via de hoofdingang.
• U wordt bij binnenkomst geregistreerd.
• Door u te laten registreren geeft u aan dat u kennis hebt genomen van deze samenvatting en
bovengenoemde vragen vooraf hebt gelezen en met NEE beantwoordt hebt.
• We vragen u om bij bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek van ons
kerkgebouw. Pas als u op uw plaats zit, zet u het mondkapje af. Dit advies geldt vanaf 13 jaar
• Bij aankomst wordt u door de (hulp)koster(s)) begeleid. Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter met
andere personen aan.
• In geval van gezinnen: u komt tegelijk en u geeft het aantal gezinsleden door aan de koster vervolgens wordt
u een vaste plaats aangewezen. U volgt de aanwijzingen van de koster.
• Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of kapstok.
• Desinfecteer uw handen. Middelen zijn aanwezig in de hal van de kerk.
Verblijf:
• Echtparen en gezinsleden dienen op het terrein van de kerk en binnen het kerkgebouw bij elkaar te blijven,
zoals ook in de huiselijke situatie: tegelijk binnenkomen, gezamenlijk als gezin plaatsnemen en ook weer als
gezin (of alleen gaande) het kerkgebouw/kerkterrein verlaten.
• We zingen bij ieder zangmoment slechts één vers en we vragen u dit te doen op een ingetogen

wijze.
•
•

Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).
Wanneer er een calamiteit voordoet volg de instructies op welke door de (hulp)koster(s) worden gegeven.

Vertrek:
• Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster(s). Een looproute is aangegeven, uitgaande van
eenrichtingsverkeer.
Door de kerkdiensten te bezoeken gaat u akkoord met het bovengenoemde.
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