GEREFORMEERDE GEMEENTE WAARDE
COVID-19 PROTOCOL KERKDIENST
1.1 Algemeen
• Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.
•

Als u kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis.

•

Het RIVM-advies, dat mensen uit de risicogroepen* (m.n. ouderen boven de 70 jaar) beter geen kerkdiensten kunnen bezoeken, is per 1 juli ingetrokken.

•

Er is geen kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst.

1.2 Binnenkomst
• Binnenkomst is alleen mogelijk door ingang van zaal 2. Dat is de ingang aan de achterzijde van de kerk
die uitkomt in de grote zaal.
• Bij binnenkomst wordt u gevraagd of u Corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Alleen zij die
verklaren die deze klachten niet hebben, mogen worden toegelaten.
•

Bij binnenkomst wordt u door koster / bhv-er bij, vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een onderlinge
afstand van 1,5 meter met andere personen aan.

•

Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe of kapstok.

•

Desinfecteer uw handen.

•

De koster zorgt voor indeling zitplaatsen, houdt overzicht en geeft leiding aan team bhv-ers. Loop door
volgens aanwijzing van de bevoegde koster, en neem de u aangewezen plaats in.

•

De zitplaatsen zijn per deel van de kerk gemarkeerd met een kleur. Er zijn 4 blokken met de kleuren
rood, blauw, geel en groen.

•

Iedere zitplaats is afzonderlijk gemarkeerd met een kleurensticker om zo voldoende onderlinge afstand te waarborgen. Gezinnen en echtparen mogen naast elkaar plaatsnemen met inachtneming van
de onderlinge afstand van 1,5m tot derden.

•

Er zijn geen gereserveerde zitplaatsen beschikbaar.

•

U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en bhv-ers.

1.3 Verblijf
• Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
•
•

Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats
tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).
Tijdens de dienst zullen de psalmen op ingetogen manier worden gezongen.

1.4 Vertrek
• Verlaat uw plaats op aanwijzing van de ouderling of de diaken van dienst. Het vertrek uit de kerk na
de dienst verloopt op een vaste volgorde van de gemarkeerd blokken. Aan de sticker voor u kunt u
zien in welk blok u zit. Een looproute is aangegeven, uitgaande van éénrichtingsverkeer.
•

Bij het verlaten van de kerk: Bijbels en kerkboeken meenemen naar huis.

•

Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de
kerk.

*zie (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen)
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