Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El Sliedrecht
Corona maatregelen JLK “Timotheüs” september 2020
Uitgangspunten:
Het bestuur van Timotheüs volgt de richtlijnen welke in verband met het coronavirus zijn opgesteld
vanuit:
- Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM;
- De gemeente Sliedrecht / de Veiligheidsregio ZHZ;
- Het gebruiksplan kerkdiensten CGK Sliedrecht-Bethel.
In verband met de voortdurend wijzigende regelgeving zullen de in dit document vastgelegde
richtlijnen regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden herzien. Het bestuur van
Timotheüs is verantwoordelijk voor correcte uitvoering van de in dit document genoemde richtlijnen
en coördineert de uitvoering ervan.

Voor de leden van Timotheüs gelden de volgende richtlijnen / regels:
1. Het vooraf aanmelden voor een verenigingsavond is niet noodzakelijk. Wel wordt door 1 van
de bestuursleden een presentielijst bijgehouden welke kan dienen als naslagwerk bij
eventueel bronnen- en/of contactonderzoek.
2. Indien je gezondheidsklachten hebt (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts) mag je het
kerkgebouw niet betreden. De volledige lijst met klachten is te raadplegen op de website van
het RIVM.
3. Bij binnenkomst in het gebouw moeten de handen worden gedesinfecteerd met de
handdesinfectie, die in de hal staat.
4. We houden anderhalve meter afstand.
5. Bij binnenkomst in de zaal vragen we Het eerste lid plaats te nemen op de stoel die zich het
verst van de ingang bevindt, 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.
6. Jassen mogen niet in de garderobe worden gehangen, deze kun je over je stoel hangen.
7. 1 persoon per verenigingsavond is verantwoordelijk voor het zetten en uitdelen van koffie /
thee. Het is niet toegestaan dat meer dan 1 persoon tegelijk in de keuken is, tenzij het een
echtpaar betreft Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het opruimen van de keuken.
8. Zingen in de zalen van het kerkgebouw is vooralsnog niet toegestaan.
9. Na het gebruik van de zaal dienen de tafels en stoelen gedesinfecteerd te worden.

Algemene opmerkingen:
-

-

Er mogen maximaal 30 personen in de bovenzaal, 15 in de benedenzaal aanwezig zijn. De
ten behoeve van de onderlinge afstand aangepaste opstelling van de tafels en stoelen
mag niet gewijzigd worden.
Het gebruik van de in het gebouw behorende Bijbels, psalmboeken en boeken is niet
toegestaan, dus deze graag zelf meebrengen.
Het gebruik van het toilet moet tot een minimum worden beperkt.

