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Veiligheid waarborgen voor allen in kerkgebouw Dorpskerk, waarbij de kerkenraad zich richt op
de adviezen van het CIO voor de kerken.
1. ‘Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.
Uiteraard blijft u met koorts vanaf 38 graden Celsius of hoger ook thuis!
2. Ventilatie geschiedt door ramen altijd en deuren voor en na de dienst zoveel mogelijk wagenwijd
geopend te houden. Op koude dagen mag de verwarming niet aan.
3. Te allen tijde houden we rekening met 1,5 mtr afstand tot elkaar.
4. We zijn verplicht in het kerkgebouw een mondkapje te dragen, behalve als u op uw zitplaats bent.
5. Om deel te nemen aan de kerkdiensten dient u zich te registreren bij de ingang van de kerk door
opgave van naam en emailadres. Deze registratielijst is voorschrift als achteraf blijkt dat een
van de bezoekers besmet is met het Coronavirus en de GGD ons verzoekt de lijst met aanwezigen
te verstrekken.
6. Toegangsdeuren staan open totdat de dienst begint (geen aanraking deurklinken).
7. De garderobe wordt niet gebruikt. Jas svp meenemen naar uw zitplaats.
8. Handen desinfecteren bij de ingang in ons aller belang.
9. De looproute vanuit de entree naar de kerk is als volgt:
- Bij binnenkomst houdt u rechts aan.
- U ontvangt een orde van de dienst van de Welkom-medewerker en loopt vervolgens via het
rechtergangpad een zitrij in.
10. Aan het einde van de dienst, verlaten we ná voorganger en ouderling de kerkzaal via het andere
gangpad als waar u binnenkwam, te beginnen met de achterste rij op 1,5 mtr afstand en
vervolgens svp rij voor rij aansluiten. Bezoekers op het balkon wachten totdat de kerkzaal leeg
is en verlaten als laatsten de kerk.
11. Bij de uitgang staan twee collecteschalen ivm uw gaven voor Diaconie en Kerkrentmeesters.
12. Degene, die voor of ná de bijeenkomst van het toilet gebruik maakt, loopt via het rechtergangpad
door de predikantskamer, linksaf langs de kapstok naar de toiletten. U kunt handen wassen in
de keuken, waar handzeep, een rol papier en desinfecterende gel klaar staan. Vervolgens loopt
u via het andere gangpad richting de uitgang.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Dank voor uw medewerking!

