Kaders en richtlijnen voor het winterwerk
Onderstaande tekst zijn stukjes uit het gebruiksplan van de hervormde
gemeente Polsbroek en Vlist bedoeld als hulp bij de opstart van het
winterwerk in onze gemeente. De nieuwste versie van het gebruiksplan is
altijd leidend. Deze is te vinden op de website van de kerk (Home,
linksonderin).
1. Voor kinderen tot 12 jaar zijn geen beperkende afstandsregels,
ook niet voor volwassenen.
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar zijn alleen beperkende afstandsregels tot volwassenen uit
een ander huishouden. Niet voor de jongeren onderling.
Voor overige gemeenteleden geldt de basisregel: houd 1,5 meter afstand en vermijd contact
2. In Silo zijn 7 afsluitbare ruimtes. Op de deur van iedere ruimte hangt een formulier met de
basisopstelling en een richtlijn voor het aantal personen in die ruimte. Bij meer dan 50
aanwezigen staan de zitplaatsen van tevoren klaar en wordt iedereen een plaats gewezen.
3. In Silo wordt niet gezongen door volwassenen (in de kerk wel!).
4. In de kerk zitten we alleen in de groengevinkte banken. Richtlijn met gezinnen: maximaal 80
personen. Richtlijn met ‘losse’ personen: maximaal 50 personen.
5. Bij alle activiteiten die plaatsvinden in de kerk worden de namen van de aanwezigen
geregistreerd (in Silo niet). Deze registratie wordt 2 weken bewaard door de organisator van
de activiteit.
6. Bij binnenkomst in kerk of Silo worden altijd de handen gedesinfecteerd. Materiaal (stoelen/
tafels) hoeft na gebruik niet te worden schoongemaakt. Advies: desinfecteer ook weer bij het
verlaten van Silo of de kerk of was bij thuiskomst uw handen.
7. We stimuleren het meenemen van een eigen bijbel. Een leenbijbel van Silo mag worden
gebruikt door maximaal 1 volwassene per avond.
8. Bediening van catering wordt gedaan door zo weinig mogelijk personen per bijeenkomst (die
ook de afwas doen en daarna goed desinfecteren).
9. Het is toegestaan koffie/thee/fris te drinken (met verpakt koekje) in de kerk. Geen verdere
catering in de kerk.
10. In Silo wordt zoveel mogelijk geventileerd. Is het buiten te koud om tijdens de activiteit alle
ramen open te houden, dan wordt ná de activiteit minimaal 30 minuten geventileerd.
11. De clubleiding/ verenigingsleiding is bevoegd leden naar huis te sturen bij constateren van
coronagerelateerde klachten.
12. In huis zijn 6 gasten toegestaan. Dit is een dringend advies, geen maatregel.
Contactpersoon van de coronacommissie is Cock Verweij (06 15431419).

