Gebruiksplan

Carnisse Haven
voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Actualisatie 17 november 2021 (vervangt versie 25 september 2021)
We zijn er weer…maar geef elkaar de ruimte!
De Coronapandemie blijft de samenleving teisteren en de overheid heeft een deel van de maatregelen
weer terug ingevoerd. Ondanks de hoge vaccinatiegraad in Nederland lopen de besmettingen en de
ziekenhuisopnames weer zeer hoog op. De basisregels alleen zijn niet meer afdoende. De PKN heeft
weer een advies uitgebracht en roept kerken op om weer maatregelen in te voeren rond de erediensten
en de kerkelijke activiteiten. Ook in Carnisse Haven volgen we die adviezen op zodat dat iedereen zich
in de kerk én welkom én veilig kan voelen. De basisgedachte blijft geef elkaar de ruimte.

Te allen tijde hanteren we de basisregels:
•
•
•
•

Van iedereen die het kerkgebouw binnengaat wordt verlangd de handen te reinigen.
We houden 1,5 m afstand tot elkaar
Thuisblijven bij klachten die op corona kunnen duiden.
De (hulp)koster zorgt ervoor dat in ruimtes waar mensen samenzijn, de ventilatie ingeschakeld is.

De wijzigingen van het Gebruiksplan in hoofdlijnen
•
•

In- en uitgaan van de diensten gecoördineerd en op aanwijzing van coördinator.
Werken met beperkte groepsgroottes in de verschillende ruimtes of het criterium van geldend QRcheck hanteren.

Kerkdiensten vanaf 17 november 2021
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrije toegang tot kerkdiensten: vooraf aanmelden en gezondheidscheck zijn nog niet nodig
Vrije plaatskeuze
o Een coördinator begeleidt bezoekers naar beschikbare plaatsen
o Tussen 2 personen van een ander huishouden minimaal 2 stoelen vrij houden
Mondkapjes tijdens verplaatsingen
Cantorij en koren zijn mogelijk onder toepassing van de 1,5 m maatregel
Ingetogen zingen
Weggaan: gedoseerd rij voor rij op aanwijzing van de coördinator
Garderobe: blijft afgesloten
Toiletten: gebruik wordt ontmoedigd
Collecte: digitaal (zelf doen) of collectezakken bij het uitgaan
Geen koffiedrinken na de dienst.
Geen handen schudden
De ventilatiecheck voor kerkdiensten laat geen kritische indicatoren zien (zie afbeelding).

Andere kerkelijke bijeenkomsten vanaf 17 november
•

•
•
•

Vergaderen, kringen, clubs:
o Beperkte groepsgroottes bij kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot maximaal 4
personen
o In Carnisse Haven: er gelden maximale groepsgroottes voor elke ruimte.
o Alternatief: grotere groepen in Carnisse Haven mits van aanwezigen het
coronatoegangsbewijs (een QR-check) gecheckt wordt.
Belangrijk: bespreek onderling hoe eenieder zich veilig en prettig voelt bij het samenkomen.
Garderobe: blijft afgesloten
Toiletten: ontmoedigd

Overige bijeenkomsten zoals verhuringen en overig gebruik derden
Als er een activiteit georganiseerd wordt met het karakter van een evenement (denk aan veel mensen
die door elkaar heenlopen) is het werken met een coronatoegangsbewijs verplicht.
Wanneer ruimten aan derden worden verhuurd zijn de algemeen geldende coronaregels van toepassing.
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