PROTOCOL BINNENSTADSKERKEN

Ter verantwoording van de verhuurder
Inrichting gebouw:
• We vermelden de richtlijnen van het RIVM bij de ingang(en): binnen en buiten
• We hanteren één ingang en één uitgang
• We hanteren eenrichtingsverkeer in de looproutes
• Bezoekers moeten ten allen tijde anderhalve meter afstand kunnen houden van andere
bezoekers
• We plaatsen borden met aanwijzingen op cruciale plekken
Stoelenplan:
• Het totale aantal aan toegestane zitplaatsen is conform de richtlijnen van het RIVM en is van
toepassing op alle kerken van onze organisatie.
Hygiëne in het gebouw:
• We zorgen voor een ruime verspreiding binnen het gebouw van desinfecterende handgel,
zeeppompjes, papieren handdoekjes en oppervlaktesprays.
• We zorgen voor schoonmaakmiddelen in of bij de ingang van de toiletten
• We maken dagelijkse contactoppervlakken, zoals deurknoppen, trapleuningen en
lichtknoppen, schoon.
• Deuren houden we zoveel mogelijk open.

Ter verantwoording van de huurder:
Bezoekers
• Aan bezoekers wordt door de huurder of de verhuurder gevraagd of ze geen verschijnselen
zoals koorts, hoesten etc vertonen,
• Bezoekers zijn alleen welkom als ze zich van te voren hebben gemeld via een online
reservering en/of ticketverkoop.
• Bezoekers ontvangen uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het evenement een servicemail van de
huurder met daarin de richtlijnen en protocollen
• Bezoekers vragen wij een mondkapje te dragen.
Tijdens het evenement
• Bezoekers wordt bij binnenkomst gevraagd naar verschijnselen van corona
• Bezoekers worden geplaceerd door verhuurder.
• Bezoekers mogen niet zelfstandig stoelen verplaatsen.
• Bezoekers kunnen tijdens het evenement geen gebruik maken van het toilet. Indien zij toch
gebruik moeten maken van het toilet, kunnen zij niet terugkeren naar hun oorspronkelijke
zitplaats
• Er is geen garderobe; jassen moeten worden meegenomen naar de stoel

•
•

Er is geen pauze
Tijdens het applaus moeten de bezoekers blijven zitten

Na afloop:
• De verhuurder geeft instructies voor het geordend verlaten van de kerk
Algemeen Maatregelen
Hygiënemaatregelen:
• Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen
• Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen.
• Was regelmatig je handen (minimaal 6x per dag) per keer minimaal 20 seconden met water
en zeep, waarna handen gedroogd worden met papieren handdoek of blazer.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten en gooi deze daarna direct weg in een
afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen.
Maatregelen bij gezondheidsklachten:
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of
verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
• Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf
thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

