Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El Sliedrecht
Maatregelen in corona tijd voor Clubs, sept 2020
Leeftijd kinderen: 4 tot en met 12 jaar
Voordat je naar een activiteit komt:
Niet naar een activiteit gaan bij corona-infectie van jezelf of een gezinslid.
Niet naar activiteiten gaan bij verkoudheidsklachten. Kinderen die dan toch komen worden terug naar huis
gestuurd.
Niet naar activiteiten gaan als jij of een gezinslid koorts heeft.
Pas weer deelnemen aan activiteiten als diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is, tenzij er sprake is van een
corona-infectie.

Voorbereidingen:
De aanwezige leiding bij een activiteit ziet toe op het naleven van deze hygiënemaatregelen.
Ventileer ruimtes goed voor, tijdens en na gebruik. Het meest effectief is deuren en ramen (tegenover
elkaar) openzetten. In de winter zal dit betekenen dat het koud is in het lokaal en extra kleding nodig is.
In de zaal zijn desinfecterende handgel en spray aanwezig, om handen te reinigen en tafels en stoelen
schoon te maken.

Tijdens de activiteit:
Ouders brengen de kinderen niet binnen, maar de leiding vangt de kinderen buiten op.
Bij binnenkomst verplicht handen desinfecteren, liefst met een handflesje om te voorkomen dat het middel
in de ogen van de kinderen komt.
Er wordt bijgehouden wie aanwezig is.
De leiding heeft een vaste zitplaatsen, voor de kinderen wordt dit nagestreefd.
Onderling hoef je geen 1,5 meter afstand te houden, ook niet tot de leiding. De leiding onderling houdt wel
1.5 meter afstand.
Geen handen schudden.
Gebruik het toilet zo min mogelijk, was je handen met zeep.
Raak elkaar niet aan.
Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken.
In de ellenboog niezen/hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen en deze na één keer gebruik
weggooien. Daarna handen wassen.
Consumpties worden centraal gedeeld door één persoon, die ook weer opruimt.
De kinderen mogen zingen, de leiding zingt zachtjes mee.

Na afloop:
De ouders blijven buiten op afstand van elkaar wachten en de leiding brengt de kinderen naar buiten.
Blijf niet onnodig lang in en rond het gebouw aanwezig na afloop van de club.
Na afloop van een activiteit worden door de leiding alle gebruikte en aangeraakte voorwerpen gereinigd.
Keuken, toiletten, deurkrukken, tafels en stoelen.

Overige aandachtspunten:
De koster en beheerder van de Rank is aangewezen door de kerkenraad om toe te zien op de afspraken.
Wanneer zij aanwijzingen geven, volg die dan ook gelijk op. Bij uitjes met de auto draagt de leiding een
mondkapje.

