Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El Sliedrecht
Maatregelen in coronatijd voor Mannenvereniging ‘Rondom het Woord’ , sep 2020

Onderwerp: Gebruiksplan vergaderingen in de bovenzaal.
Het bestuur van de mannenvereniging volgt de richtlijnen m.b.t. coronamaatregelen van:
-Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,
-Gemeente Sliedrecht,
-Gebruiksplan kerkdiensten CGK Sliedrecht-Bethel.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld, zodra hier vanwege
één of meerdere van bovengenoemde instanties aanleiding voor is.
Het bestuur van de mannenvereniging coördineert de uitvoering van dit gebruiksplan.
Voor de leden van de mannenvereniging gelden de volgende regels:
1. Leden dienen zich uiterlijk vrijdag voor de vergadering zich aan te melden bij de secretaris via de
mail rondomhetwoord@bethel-sliedrecht.nl , maar bellen kan ook (0184-410190). Als u daarna
geen bericht van ons terugkrijgt, kunt u gewoon komen.
2. Bij gezondheidsklachten van je zelf of iemand van uw gezin (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts)
mag u het gebouw niet betreden. Heeft u een zwakke gezondheid, adviseren we u om niet naar de
vereniging te komen.
3. Er moet anderhalve meter afstand tussen personen worden gehouden.
4. Bij binnenkomst in het gebouw moeten de handen worden gedesinfecteerd met de
handdesinfectie, die in de hal staat.
5. Geen handen schudden, hoest en nies in uw ellenboog.
6. Er mogen maximaal 30 personen in de bovenzaal aanwezig zijn. De ten behoeve van de onderlinge
afstand aangepaste opstelling van de tafels en stoelen mag niet gewijzigd worden.
7. Jassen mogen niet in de garderobe worden gehangen, deze meenemen naar uw zitplaats.
8. Bij binnenkomst in de bovenzaal : Het eerste lid neemt plaats op de stoel zover mogelijk van de
ingang, de leden die daarna komen sluiten daarop aan. Het is niet toegestaan om elkaar te
passeren. Bij het verlaten van de zaal vertrekt het laatst binnengekomen lid als eerst en de andere
leden volgen.
9. Het gebruik van de in het gebouw behorende Bijbels, psalmboeken en boeken is niet toegestaan,
dus deze zelf meebrengen.
10. Zingen is in de bovenzaal niet toegestaan.
11. Het gebruik van het toilet moet tot een minimum worden beperkt.
12. Tijdens de vergadering is er geen pauze.
13. Na het verlaten van de kerk gaat u direct naar huis. Vermijd sociale ontmoetingen in en om het
kerkgebouw.
14. Na het gebruik van de zaal dienen de tafels en stoelen evt. gedesinfecteerd te worden.

