Afspraken rond bijeenkomsten van Traject24 in ’t Hoge Licht

Gelukkig kunnen we als gemeente weer fysiek bij elkaar komen om in gezamenlijkheid verbinding te
zoeken met God. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren en
het terugdringen van de verspreiding van het Corona virus.
Daarom zetten we enkele afspraken op papier voor als we fysiek samenkomen in ’t Hoge Licht of een
andere binnenlocatie.
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Via het bestuur of de koster worden afspraken gemaakt met de Immanuel gemeente over de
tijden van het gebruik van ’t Hoge Licht. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten
van het luchten van de ruimte en het schoonmaken.
We registreren iedereen die aanwezig is bij een bijeenkomst. Dit bewaren we ook enkele
weken om in geval van nood te kunnen achterhalen wie er aanwezig was bij een bijeenkomst
op een bepaald moment.
De deuren van de kerk worden opengezet bij aanvang. Houd er bij eventueel wachten bij
binnenkomst rekening mee dat je de anderhalve meter afstand bewaart.
In de kerk zijn één of meerder coördinatoren aanwezig om aanwijzingen te geven over het
desinfecteren van handen, looproute en zitplaatsen.
Bij binnenkomst word je gevraagd of jij of je huisgeno(o)t(en) last heeft van verkoudheidsklachten of ziekteverschijnselen. Indien dit het geval is, word je verzocht weer naar huis te
gaan.
Bij binnenkomst is desinfectiemiddel beschikbaar dat gebruikt kan worden om de handen te
desinfecteren.
Neem je jas mee naar je zitplaats. De garderobe is niet in gebruik om heen en weer lopen te
voorkomen.
Loop na binnenkomst direct naar je zitplaats. Zorg dat er minimaal twee vrije stoelen zitten
tussen de verschillende huishoudens. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Of er meegezongen mag worden tijdens de bijeenkomst, wordt bij het begin van de
bijeenkomst aangegeven. Op dit punt volgen we het advies van de PKN-werkgroep ‘Zingen in
de kerk’; we zien af van zingen als conform het corona-dashboard van de overheid
risiconiveau 2 of hoger in onze regio geldt.
Volg de aangewezen looproutes.
Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
Graag het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
Na afloop van de samenkomst wordt de ruimte weer gelucht en schoongemaakt.
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Dit document is geschreven als gebruiksplan in het kader van corona maatregelen en gaat uit van de
richtlijnen van de PKN. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan
wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

