
Persoonlijke hygiëne

• Geen handen schudden.

• Regelmatig de handen wassen en/of gebruik  
maken van desinfecterende handgel met 
minimaal 70% alcohol.

• Was je handen min. 6x per dag, volgens de 
instructie. In ieder geval voor het eten, na 
toiletbezoek, na het reizen met het (openbaar) 
vervoer, na het schoonmaken, na aanraking 
van derden. 

• Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, 
in de elleboog niezen / hoesten, zelf papieren 
zakdoekjes meenemen. En deze na één keer 
gebruik weggooien. Daarna handen wassen.

• Deel materialen (zoals telefoon/snoep) niet 
met anderen.

Kerkgebouw en -bezoek

• In het kerk worden maximaal honderd mensen 
toegelaten, excl. voorganger, ouderling, diaken, 
kerkvoogd, organist, koster en EHBO-er.

• Bij de ingang van de kerk staat desinfecterende 
gel. Deze dient u bij het betreden van het 
kerkgebouw voor uw handen te gebruiken. 
Daarna direct doorlopen naar de kerkzaal.

• Er wordt maximaal geventileerd. Deuren en 
ramen staan open. Dit kan tocht opleveren. 
Houd daar in uw kledingkeuze rekening mee.

• De kerkenraad heeft besloten dat tijdens de 
kerkdiensten de Psalmen gezongen worden, 
mits er geventileerd wordt. 

• Bij het in- en uitgaan van de kerk(dienst) geldt 
éénrichtingsverkeer door de kerkzaal en de hal. 

• De kerkzaal en de grote zaal worden zo 
ingedeeld dat honderd bezoekers op 1,5 meter 
afstand van elkaar plaats kunnen nemen.

• De kerkbanken rakend aan de buitenmuren 
worden vanaf de muren gevuld.

• Pastorale eenheden (zij die op 1 adres 
wonen) blijven bij elkaar. Tussen verschillende 
pastorale eenheden is er 1,5 meter afstand.

• De zitplaatsen worden diagonaal verdeeld 
zodat bezoekers niet direct voor of achter elkaar 
zitten. Er zijn geen vaste zitplaatsen.

• Er is geen kinderoppas.

• Aan het einde van de dienst verlaten we 
gestructureerd het kerkgebouw.

• Bijbels en kerkboeken moeten mee naar huis 
genomen worden.

• Er wordt bij de uitgang gecollecteerd. U kunt 
ook gebruik maken van de Scipio app of de 
collectes overmaken via de bank.

• Ouderen (vanaf 70 jaar) en mensen met 
een onderliggende aandoening behoren tot 
de kwetsbare groep. Zij worden met nadruk 
geadviseerd om voorzichtig te zijn.

• De kerkauto kan weer rijden. 

Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Was vaak je 
handen.

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

19 mei 2020

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

1 september

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli

STAP 4STAP 3STAP 1

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Sport- en 
verenigings-

kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

1 juni

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

100% open 
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij.

Discotheken

Coronaprotocol HHG Veen, 1 sept. 2020

Reiniging en klimaatbeheersing

• We maken het kerkgebouw regelmatig schoon 
en desinfecteren waar nodig.

• De toiletten worden na elke activiteit gereinigd 
en gedesinfecteerd. Maak alleen gebruik van 
het toilet als het echt noodzakelijk is (en er 
anders ongelukjes ontstaan).

• De handdoeken in de toiletten zijn vervangen 
door papieren doekjes. Hetzelfde geld voor de 
hand- en theedoeken in de keuken.

• Gebruikte en aangeraakte voorwerpen 
worden na elke activiteit gereinigd.

• Ruimtes worden extra geventileerd.

Vragen?

• e-mail kerkvoogdij@hhgveen.nl, of 

• bel Marc Treffers, 0416 - 35 18 81

Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

.

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.


