Hervormde Gemeente Almkerk

Coronaprotocol
Versie: 4-7-2020
Sinds 1 juni is het weer toegestaan om als gemeente samen te komen in ons kerkgebouw.
Bijzonder fijn dat dit weer mogelijk is. Het coronavirus is echter nog niet verdwenen en we moeten
uiteraard proberen onze naasten daartegen te beschermen. (En het is mooi meegenomen als we
daarmee boetes kunnen voorkomen voor het overtreden van de overheidsregels. )
Noodgedwongen zal uw bezoek aan de diensten daarom wat anders verlopen dan u gewend bent.
Dit coronaprotocol geeft een overzicht van de belangrijkste genomen maatregelen.
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1. Vóór uw bezoek aan de dienst
1.1 Maximaal aantal kerkgangers

Op grond van de overheidsregels moeten we nog 1,5 meter afstand houden tot anderen buiten
ons huishouden. Om deze 1,5 meter afstand te kunnen houden, kan maar een beperkt aantal
mensen tegelijk in de kerkzaal aanwezig zijn. Om te voorkomen dat meer mensen bij een dienst
aanwezig zijn dan mogelijk is met de 1,5 meter afstand, moet nog gewerkt worden met een
aanmeldsysteem.
Onder de aanwezigen in de kerkzaal tijdens een dienst valt uiteraard ook het ‘personeel’:
- Predikant (1 persoon)
- Organist (1 persoon)
- Koster (1 persoon)
- Muzikanten / voorzangers (ca. 5 personen)
- Kerkenraad (tevens corona-coördinatoren) (ca. 4 personen)
- Technisch team: audio / video / beamer (3 personen)

1.2 Aanmelden per week om een dienst te bezoeken

Als u diensten wilt bezoeken, moet u zich daarvoor per week aanmelden via de website of
digitale nieuwsbrief. U moet zich in een bepaalde week uiterlijk vrijdagmiddag aanmelden om
de daaropvolgende zondag een dienst te bezoeken. Per dienst wordt zo een lijst gemaakt van
alle gemeenteleden die de dienst in de kerk willen meemaken. Als er voor een dienst meer
aanmeldingen zijn dan de ruimte in de kerk toestaat, zal er helaas geloot moeten worden. Dat
gebeurt dan op vrijdagavond. Krijgt u geen bericht, dan kunt u de dienst in de kerk meemaken.
Krijgt u wel bericht, dan kunt u thuis met de dienst meedoen en krijgt u voorrang bij een
eventuele volgende loting. Het is de bedoeling dat iedereen even vaak bij diensten aanwezig
kan zijn.

1.3 Gezondheidsklachten?

Als u zich niet gezond voelt, vragen we u thuis te blijven en via internet of kerkradio met de
dienst mee te doen.
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1.4 Algemene afspraken

Hier volgen een aantal algemene afspraken geldend voor iedereen:
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 Blijf thuis als u een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
 Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen in uw gezin 24 uur geen klachten heeft, kunt u de kerk pas weer
bezoeken of uw functie uitoefenen.
 Blijf thuis als u contact had met iemand in uw omgeving die positief getest is op het
coronavirus. Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten uw
huishouden. (Uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar en voor jongeren tot 18 jaar
onderling.)
 Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 Maak gebruik van de ontsmettingsmiddelen die we bij de ingang beschikbaar stellen.
 Gelieve uw handen met water en zeep te wassen voor en na uw bezoek.
 Vermijd het aanraken van uw gezicht.
 Schud geen handen.
 De toiletten worden uiteraard regelmatig schoongemaakt, maar probeer het gebruik ervan
tot een minimum te beperken.

1.5 Corona-coördinator

Bij elke dienst hebben enkele mensen de rol van corona-coördinator. Zij zorgen voor een juiste
toepassing van de maatregelen vóór, tijdens en na de dienst. Daarbij houden zij het overzicht en
waarborgen ze de veiligheid van ons allemaal. U dient hun aanwijzingen goed op te volgen.
De corona-coördinatoren zijn beschikbaar voor alle vragen en opmerkingen over de veiligheid.
Als tijdens of rond de diensten getwijfeld wordt over ziekteverschijnselen bij een bezoeker, zijn de
corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen vriendelijk doch
dringend adviseren om de dienst te verlaten. De corona-coördinatoren zijn goed herkenbaar en
zullen (in het begin) vooral kerkenraadsleden zijn.

1.6 Predikantschap is een contactberoep
Het predikantschap is een contactberoep. Dat betekent dat de predikant bij het verrichten van
liturgische handelingen (daarbij denken we aan het dopen van kinderen en volwassenen, het
inzegenen van een huwelijk, de zalving van zieken en de handoplegging bij de bevestiging van
ambtsdragers, de bevestiging van nieuwe lidmaten en de kinderen als ze afscheid nemen van de
kindernevendienst) gedurende de daarvoor noodzakelijke duur niet de anderhalve meter afstand
in acht hoeft te nemen.
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2. Het bezoeken van de dienst
2.1 Kinderoppas (bij ochtenddiensten)

De kinderoppas blijft in de gebruikelijke ruimte naast het toegangsportaal van de Almhof. Om
een ‘verkeersopstopping’ in het portaal te voorkomen, kunt u uw kind(eren) bij de oppas
brengen via de buitentoegang van de oppasruimte (direct tegenover de pastorie). Om dezelfde
reden is het helaas tijdelijk niet mogelijk om uw kind(eren) tijdens de dienst op te halen om bij
de zegen in de kerkzaal aanwezig te zijn. Ophalen kan na de dienst bij de buitentoegang van de
oppasruimte.

2.2 Ingang

U gaat de kerkzaal binnen via het toegangsportaal van de Almhof. (Het portaal aan de kant van
de begraafplaats wordt alleen als uitgang gebruikt.) Looproutes in het kerkgebouw zijn
aangeduid met pijlen. Bij binnenkomst zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.

2.3 Garderobe

De garderobes zijn voorlopig buiten gebruik. U kunt uw jas naast u in de kerkbank leggen.

2.4 Zitplaatsen op 1,5 meter afstand

Bij binnenkomst in de kerkzaal wijst een corona-coördinator u / uw gezin een zitplaats aan. In de
kerkzaal zijn plaatsen gemarkeerd waar u kunt zitten op 1,5m afstand van elkaar en op
voldoende afstand van de looppaden. Eerst worden de plaatsen het verst van de ingang gevuld,
zodat we elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren. Daarna worden de plaatsen dichter bij de
ingang gevuld. Over sommige banken worden koorden gespannen, waardoor het niet mogelijk
is om per ongeluk verkeerd te lopen.
Er is een plattegrond beschikbaar met de gemarkeerde zitplaatsen en de routing in het gebouw
(“Indeling kerk.pdf”). Uiteraard zal fysiek alles ook netjes worden aangegeven.

2.5 Samenzang

Gemeentezang wordt door de PKN vooralsnog afgeraden, omdat het een bron van besmetting
lijkt te zijn. De Rijksoverheid adviseert aanvullend advies van medisch experts af te wachten.
Het lijkt ons niet verstandig deze adviezen te negeren. Daarom zal er voorlopig geen samenzang
zijn bij de diensten. Dit is uiteraard een serieus gemis. Hopelijk is het van korte duur.

2.6 Kindernevendienst

De kindernevendienst is momenteel voor groep 1 t/m 8 in de Almzaal. De kinderen verlaten de
kerkzaal op het gebruikelijke moment tijdens de dienst om naar de Almzaal te gaan en komen
op het gebruikelijke moment weer terug.
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2.7 Collecte

Bij de uitgang van de kerkzaal zijn collectekisten en -bussen geplaatst. Bij het verlaten van de
kerk kunt u hier uw giften in doen.

2.8 Uitgang
U verlaat de kerkzaal via het portaal aan de kant van de galerij. Mensen die het dichtste bij de
uitgang zitten, verlaten de kerkzaal eerst.
Mocht u een kind bij de oppas gebracht hebben, vergeet hem/haar dan niet op te halen. U
kunt over het erf weer naar de buitentoegang van de oppasruimte.

3. Na de dienst
3.1 Schoonmaken

Tussen kerkdiensten worden de banken bij de gemarkeerde zitplaatsen schoongemaakt.
Hetzelfde geldt voor de oppasruimte, de ruimte van de kindernevendienst en de toiletten.

3.2 Ontmoeting na de dienst

Het is helaas nog niet mogelijk elkaar in de kerk te ontmoeten na de dienst. Gelieve dus direct
na de dienst weer huiswaarts te keren.

4. Schoonmaakplan
4.1 Schoonmaak Kerkzaal






Bij de in- en uitgang van het kerkgebouw zijn desinfecterende middelen beschikbaar.
Na afloop van een activiteit worden alle daarbij gebruikte en aangeraakte voorwerpen
gereinigd. Als het kan spullen desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.
 Alle gebruikte banken worden na de dienst gereinigd (lessenaar en deur en
deurgreep).
 Alle gebruikte stoelen worden na de dienst gereinigd op zitting en de leuning van de
stoel voor de gebruikte stoelenrij.
 Microfoon van predikant en trapleuning en harde materialen preekstoel worden
gereinigd.
 Deurkrukken van alle gebruikte deuren.
 Trap naar orgelgalerij, klavier, schakelaars, kruk en muziekboeken.
 Microfoon lessenaar.
 De toiletten worden na elke activiteit gereinigd en gedesinfecteerd.
 Alarm en lichtknoppen.
Glas water predikant wordt iedere dienst vervangen door de koster.
De koster zal bezoekers vragen om te helpen bij het reinigen van het kerkgebouw
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4.2 Schoonmaak bijgebouwen
Vergaderen
 Kopjes en lepeltjes worden alleen door beheerders klaargezet en na afloop vergadering
opgehaald en in vaatwasser gedaan (nu niet van toepassing, geen consumpties).
 Na vergadering alle tafels en stoelen reinigen en deurkrukken reinigen;
 Toiletten reinigen.
Kinderoppas
 Reinigen van toilet;
 Deurkrukken en deuren reinigen;
 Box en andere materialen aangeraakt door leidinggevende reinigen.
Kringen (gebed)
 Kopjes en lepeltjes worden alleen door de beheerders klaargezet en na afloop vergadering
opgehaald en in vaatwasser gedaan (nu niet van toepassing, geen consumpties).
 Na vergadering alle tafels en stoelen reinigen en deurkrukken reinigen.
 Toiletten reinigen.

5. Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk
5.1 Gebruik bijgebouwen





Alle zalen zijn gesloten voor gebruik, uitgezonderd de Almzaal.
De Almzaal is alleen te boeken door middel van een reservering via de beheerders.
Stoelen zijn voor elke bijeenkomst door de beheerders klaargezet.
De zaal wordt zo ingedeeld dat aanwezigen op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar
plaats kunnen nemen.

5.2 Kinderoppas







Bij de breng- en haalmomenten van kinderen houden volwassenen 1,5 meter afstand tot
elkaar. Ouders zetten, indien mogelijk, de kinderen voor de deur af.
Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen,
die daar geen opvang gebruiken.
Beperk de haal- en brengmomenten in tijd.
Leiders proberen de onderlinge afstand te waarborgen.
Tijdens het oppassen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen tussen de
leiding en de kinderen.
Ouders maken zo min mogelijk gebruik van het toilet.
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5.3 Vergaderingen




De noodzaak van een vergadering wordt overwogen.
Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.
Er wordt enkel vergaderd in de Almzaal.

5.4 Kringen en overige activiteiten



Tot september vinden er geen activiteiten plaats.
Het besluit over het al dan niet door laten gaan van opening winterwerk wordt later
genomen.

5.5 Bezoekwerk



De noodzaak van het bezoek wordt overwogen.
Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.

5.6 Jeugdwerk




Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De
leidinggevenden moeten tot de jongeren en tot elkaar wel 1,5 meter afstand houden.
Laat indien mogelijk, de jongeren zelfstandig naar een activiteit komen.
Organiseer de breng- en haalmomenten van jongeren zodat het mogelijk is om 1,5 meter
afstand te houden tussen volwassenen.

7

