Algemeen protocol Petrakerk Harderwijk in Coronatijd

Dit protocol is een flexibel protocol en wordt gewijzigd wanneer dit vanwege overheidswege verwacht wordt.
De richtlijnen worden samengevoegd met de werkbare situatie conform de veiligheidsrichtlijnen van de
Petrakerk te Harderwijk

1.

Gemeenteleden worden uitgenodigd per wijk en de wijkhoofd, wijkdiaken en of wijkouderling treden
op als gastheer / gastvrouw. Wanneer er gemeenteleden zijn welke online minder snel of niet bereikt
kunnen worden moet ik door de wijkhoofd, wijkdiaken en of wijkouderling wordt opgepakt.
Aanmelden is verplicht en kan momenteel door een mail te sturen naar
kerkbezoek@petrakerkharderwijk.nl, na het sturen van de aanmelding waarin staat met hoeveel
personen u komt en hoeveel daarvan eventueel gebruik willen maken van de crèche ontvangt u een
bevestiging en uitnodiging. Een aanmelding is niet per definitie een bevestiging.

2.

Bij klachten blijft u thuis, we schudden geen handen en nemen ten alle tijden de 1,5 meter maatregel
in acht. Voor alle voorschriften verwijzen wij u naar;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegenhet-coronavirus/gezondheidsadviezen

3.

Wij adviseren conform richtlijnen van het RIVM om de mensen van 70 jaar en ouder de kerkdiensten
niet te bezoeken, echter willen we deze verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neerleggen.

4.

Het aantal mensen welke noodzakelijk zijn om de kerkdienst te kunnen uitvoeren tellen NIET mee in
het maximaal toelaatbaar aantal mensen in het kerkgebouw, de predikant, koster, gastheer,
gastvrouw, preeklezer, gebedsteam, oppassers en de mensen van de techniek tellen dus NIET mee in
het maximale hoeveelheid.

5.

Wij houden een marge van 10% aan op het maximaal aantal toelaatbaar aantal personen, dit voor
eventuele gasten die spontaan kunnen langskomen.

6.

Er zijn twee toegangsdeuren, de hoofdingang, ingang A (voordeur) welke gebruikt wordt voor de
voorzaal (podiumzijde kerkzaal) en de deur bij de keuken, deur B, deze wordt gebruik door de mensen
welke in het achterste deel van de kerkzaal plaats nemen.

7.

Bij binnenkomst vragen we een aantal verplichte vragen omtrent de gezondheid van de persoon /
personen en wordt je naar je stoel of rij begeleid, de weg naar je zitplek toe is ook de weg die je volgt
bij het verlaten van het kerkgebouw.

8.

Het is niet mogelijk koffie voor of na de kerkdienst te gebruiken, u wordt dan ook verzocht niet te
blijven staan in de hal en of het kerkplein om ophoping te voorkomen.
Graag adviseren wij u dat wanneer u gezellig na wilt praten en samen wilt koffie drinken dit bij uw
broeders en of zuster thuis te doen, dit is conform richtlijnen weer mogelijk.

9.

Live orgelmuziek, band en of zangers is mogelijk echter moeten de zangers en bandleden minimaal 1,5
meter uit elkaar staan en ook ten opzichte van de voorganger.

10. Bij ongevallen zal de kerk terug vallen om het standaard en eigen protocol
11. Wij twijfel vraag uw gastheer en of gastvrouw of de koster

