Corona-maatregelen Ontmoetingskerk.
Beste vrijwilligers, kerk-commissies en huurders van de Ontmoetingskerk,
Graag willen we u attenderen op de volgende maatregelen die we hebben getroffen
om jullie activiteiten door te kunnen laten gaan op een veilige en verantwoorde
manier.
Wij doen een dringend beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om deze
maatregelen zorgvuldig na te leven.
- Doe de gezondheidscheck en vraag uw deelnemers thuis te blijven bij (milde)
verkoudheidsklachten
- Zorg ervoor dat de aanwezigen zijn geregistreerd en bewaar deze lijst 2 weken (Let
hierbij op de privacy en zorg voor juiste vernietiging van persoonsgegevens).
- Houdt 1,5 meter afstand, ook bij binnenkomst en vertrek. Bepaal hiervoor een
looprichting. Zorg voor zo weinig mogelijk ‘loopbewegingen’, denk daarbij ook aan de
pauze;
- Het (dringende) advies is een mondkapje te dragen bij het bij het binnengaan en
uitgaan van het zalencentrum, en zolang mensen nog geen zitplaats hebben. Zodra
men zit op een zitplaats met 1,5 meter ruimte mag het mondkapje worden afgezet.
- Zorg ervoor dat koffie en thee in kannen klaarstaat en serveer dit uit, zodat er
geen opstoppingen ontstaan bij het uitdeelpunt. Haal de kopjes pas aan het einde
van de bijeenkomst op. Er mogen maximaal 2 personen gelijktijdig in de keuken.
- Ventileer zoveel mogelijk voor, tijdens en na de bijeenkomst
- Reinig de stoelleuningen, tafels en deurknoppen bij aanvang en na afloop
- Het toilet kan gebruikt worden, wilt u deze na afloop ook reinigen
- Voor kerkelijke commissies: vergader zoveel mogelijk online. Als er toch fysiek
vergaderd wordt in het zalencentrum, dan wordt dringend geadviseerd dat alleen te
doen voor vergaderingen van maximaal 10 personen.
- Er is een maximaal aantal aanwezigen (volwassenen) mogelijk:
Bovenzaal: max 20 personen
Zaal 1:
max 20 personen (bij geopende schuifdeur max 25)
Zaal 3:
max 10 personen
Kerkzaal:
max 30 personen
Keuken:
max 2 personen
Er mogen max 60 personen op hetzelfde moment in het gehele gebouw aanwezig
zijn.
Deze maatregelen kunnen op grond van gewijzigde situatie of beleid bijgesteld
worden.
Wij wensen u veel goede en vooral ook veilige bijeenkomsten in ons gebouw!
Voor vragen kunt u terecht bij Jolanda Darif-Griffioen,
telefoon-Whatsapp 06-44553010 of zalencentrum@protgemoudewater.nl

