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Woord vooraf 
 

Wij volgen de richtlijnen m.b.t. coronamaatregelen van: 
 

 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 
 Gemeente Goeree-Overflakkee, 

 Protestantse Kerk in Nederland (richtlijnen voor erediensten en andere 
kerkelijke bijeenkomsten).  

 
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt 

bijgesteld, zodra hier vanwege één of meerdere van bovengenoemde instanties 
aanleiding voor is. 

 
 

Voor de gebruiker 

 
1.  Vergaderingen in en ieder ander gebruik van het gebouw moeten vooraf 

 worden gemeld door de gebruiker bij de beheerder. 
2.  Bij gezondheidsklachten (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts) mag u het 

 gebouw niet betreden. 
3.  Er moet anderhalve meter afstand tussen personen worden gehouden. 

4.  Bij binnenkomst in het gebouw moeten de handen worden gedesinfecteerd 
 met de handgel, die op de tafel in de hal staat. 

5.  Er mogen (naast het benodigde personeel) maximaal 20 personen* in 
 het gebouw aanwezig zijn. Dit is tegelijk het maximaal aantal personen, 

 dat in de zaal aanwezig mag zijn. De ten behoeve van de onderlinge 
 afstand aangepaste opstelling van de tafels mag niet gewijzigd worden. 

6.  Het gebruik van de in het gebouw behorende Bijbels, psalmboeken en 
 liedbundels is niet toegestaan, dus deze zelf meebrengen. 

7.  Zingen is in het gebouw niet toegestaan. 

8.  Het mortuarium is, indien niet in gebruik, niet toegankelijk. 
9.  Het gebruik van het toilet moet tot een minimum worden beperkt. Het 

 mindervaliden-toilet mag worden gebruikt, de andere toiletten zijn niet 
 toegankelijk. 

10. De keuken is niet toegankelijk, het gebruik van de keuken is niet 
 toegestaan. Bij vergaderingen en bijeenkomsten mag wel koffie en thee 

 worden gebruikt. Als dit vooraf met de beheerder wordt besproken, zal 
 koffie, thee en toebehoren door de beheerder in de zaal worden klaargezet. 

 Koffie en thee moet tijdens de samenkomst worden ingeschonken en 
 uitgedeeld door één en steeds dezelfde persoon. Het afval moet door de 

 gebruiker worden afgevoerd of verzameld in de zaal worden achtergelaten. 
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*  Dit aantal is gebaseerd op een minimale onderlinge afstand tussen 
 personen van 1,50 m. 

 Bij uitvaartdiensten mag dit aantal worden verhoogd, omdat de onderlinge 
 afstand niet geldt voor leden van hetzelfde huishouden, mits de afstand tot 

 en onderlinge afstand tussen overige bezoekers te allen tijde gewaarborgd 
 is. 

 Het toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorger.
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Voor de beheerder 
 

1.  Vergaderingen in en ieder ander gebruik van het gebouw moeten vooraf 
 worden gemeld door de gebruiker bij de beheerder. 

2.  Het damestoilet en het mortuarium, indien niet in gebruik, moeten zijn 
 afgesloten. 

3.  Het leveren van desinfecterende handgel, desinfecterende reinigingsspray, 
 tissues en papieren handdoekjes aan de beheerder berust bij de diaconie. 

4.  Op de tafel in de hal staat een handpompje met desinfecterende handgel, 
 dit zonodig vervangen of bijvullen. 

5.  In het mindervaliden-toilet staan desinfecterende reinigingsspray, tissues 
 en papieren handdoekjes op de planchet, deze zonodig vervangen en/of 

 bijvullen. Er mogen geen stoffen handdoeken worden gebruikt. 
6.  Na ieder gebruik van het gebouw wordt de zaal geventileerd door het 

 openzetten van de ramen in de voorgevel aan de Kerkring (mortuarium) en 

 de vluchtdeur in de zijgevel aan de Kolfweg. 
7.  Na ieder gebruik van het gebouw de volgende onderdelen reinigen 

 mindervaliden-toilet: closetzitting, wandcloset, wastafel, kraan en 
deurkrukken aan de buiten- en binnenzijde. 

 zaal: tafels, armleuningen van de stoelen, deurkrukken aan de buiten- en 
binnenzijde. 

 mortuarium, indien in gebruik: deurkrukken aan de buiten- en binnenzijde. 
 algemeen: deurkrukken van de entreedeur aan de buiten- en binnenzijde 

en de handleuningen van de hellingbaan. 
8. Na ieder gebruik van het gebouw het afval van koffie en thee, dat is 

 verzameld in de zaal, afvoeren. 
 

 

Ten slotte 

 
Van dit gebruiksplan ligt een papieren (geplastificeerd) exemplaar op de tafel in 

de hal van het gebouw en het is te vinden op de website 
www.hervormdoudetonge.nl. 

 
Dit gebruiksplan is goedgekeurd door de kerkenraad d.d. 30.06.2020. 

 


