Corona richtlijn Gospelkoor Chaverim voor een te houden jaarvergadering in de
Emmakerk.
Om in en rond de Emmakerk een veilige situatie voor onze koorleden te waarborgen
maken we met hen de volgende algemene afspraken.
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U blijft thuis als u klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts e.d. of
personen in uw directe levenssfeer zoals gezin die ook deze klachten hebben
(zie ook website Gospelkoor Chaverim)
Dit gebruikersplan voldoet aan de richtlijnen van de overheid om een veilige situatie
te creëren. U maakt voor u zelf de afweging of u onder deze voorschriften valt
(rekening houdend met uw eigen gezondheidsrisico’s) en de vergadering bezoekt.
Bij en voor het binnenkomen van de kerk (de enige toegang tot de kerk is via de
ingang tegenover de Schakel) houdt u tot anderen (niet zijnde uw huisgenoten) 1,5
meter afstand;
Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen met behulp van de dispenser die daar
staat opgesteld;
U maakt zo weinig mogelijk contact met uw handen aan stoelen, deuren etc.;
Als u moet hoesten of niezen doet u dat in uw elle boog;
Jassen e.d. houdt u bij zich (niet ophangen in de garderobe);
De kerkzaal wordt op gestructureerde wijze (aangegeven op de plattegrond van de
kerkzaal) via de hoofdingang aan de Emmastraat verlaten.
U houdt zich aan de richtlijnen uit dit gebruikersplan en de aanwijzingen van de
toezichthouders .
U bezoekt het toilet alleen als dit noodzakelijk is en maakt dit indien mogelijk na
gebruik coronavrij m.b.v. de aanwezige reinigingsmiddelen.

Procedure
Vanaf de Emmastraat komen de leden door het hek links van de kerk via de
achteruitgang binnen. In de kerkzaal worden zij rechtdoor of linksom achterlangs de
Avondmaalstafel en daarna rechtsom via een gangpad naar de stoelen geleid. Na de
beëindiging van de vergadering lopen ze door en gaan via de hoofdingang naar
buiten. De koorleden houden onderling een afstand van 1,5 m. aan.
binnenkomst van kerk en kerkzaal
•
•

•
•

De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan
te raken.
De 1e toezichthouder staat bij de ingang van het kerkgebouw en vraagt de leden naar
hun gezondheid. Bij binnenkomst desinfecteren de leden de handen met behulp van
de dispenser die daar staat opgesteld.
Er wordt een aanwezigheid lijst getekend
De 2e toezichthouder begeleidt in de kerkzaal de koorleden naar hun plaats. Zij laten
de koorleden plaatsnemen.

verlaten van de kerk (afbeelding )
•

•

De kerk wordt na de vergadering verlaten via de kerkdeuren aan de Emmastraat
(voorheen hoofdingang) op aanwijzingen van de toezichthouders waarbij de
koorleden op de stoelen dichtbij de kerkdeuren als eersten de kerk verlaten. Dan
volgen de overige rijen.
De bezoekers houden 1,5 m afstand en gaan daarna direct naar huis. Hoewel begrip
bestaat voor het feit dat u elkaar na zoveel tijd weer kunt zien en spreken, willen wij u

met klem verzoeken voor de binnenkomst in de kerk en na het verlaten van de kerk
niet samen te komen en zo min mogelijk te converseren.
Deze plattegrond (afbeelding ) is schetsmatig; de verhoudingen zijn bij benadering.
De plattegrond geeft aan hoe de vaste stoelopstelling (in groen) zijn opgesteld. Verder is de
looprichting aangegeven (in blauw) en zijn de camera’s opstellingen herkenbaar (in rood).
De stoelen zijn voornamelijk 2 aan 2 opgesteld. Tussen ieder stoelenpaar is zijdelings 1,5
meter ruimte van zitting tot zitting. Voorwaarts van poot tot poot is eveneens 1,5 m ruimte
Rechts en links is een gangpad gecreëerd van 1,5 m breed.
LET OP In het midden van de ruimte liggen kabels voor de televisieopnames tijdens
kerkdiensten. Het is voor de veiligheid belangrijk dat koorleden hier niet overheen lopen.
De looprichting geeft aan dat de koorleden door het hek naar binnen komen en dan naar de
achteringang van de kerk kunnen gaan. Zodoende ontstaat een mogelijke wachtrij naast de
kerk i.p.v. op de weg.

Afbeelding
Namens het bestuur wensen we u een fijne vergadering toe

