Veiligheid voor elkaar
Onderstaand de actueel geldende regels voor het gebruik van de ruimtes in het Visser ’t Hooft Lyceum. De
standaard door het RIVM voorgeschreven regels zijn van kracht:

Voor de mensen die de dienst bezoeken gaan wij er vanuit dat u de richtlijnen leest en opvolgt:
 Hoest u?
 Heeft u koorts?
 Bent u benauwd?
 Heeft u andere ziekteverschijnselen?
 Bent u kort geleden in aanraking geweest met iemand die COVID-19 heeft?
Als u een van de vragen met “ ja” beantwoordt, blijf dan thuis en volg de dienst via Kerkdienst Gemist.
Het is belangrijk dat wij met elkaar deze regels naleven. Alleen dan kunnen wij als gemeente samenkomsten
houden. Wij moeten met zijn allen werken aan een nieuwe manier van omgaan met elkaar en de ruimte waarin
we samenkomen. De grondhouding in dit alles is: houd rekening met de ander! (Fil. 2:3-4)
Veiligheid
Voor onze samenkomsten in de school hebben we richtlijnen voor hygiëne en veiligheid, groepsgrootte en wat
in de aula, de overige ruimtes en op de gang noodzakelijk is voor het veilig houden van een dienst. De aula is zo
ingedeeld dat er overal rekening is gehouden met de anderhalve meter voorschriften.
Bij aankomst (tussen 9.40 - 9.55 uur) wordt u opgevangen door een begeleider. Luister goed naar de instructies
en ga direct naar de aula en zoek een zitplaats. Ga niet door elkaar lopen of samen praten. Dat is voor NA de
dienst. De begeleiders hebben het beste met u voor en doen dit voor ons allemaal. Zij verdienen daarom
respect.
Wellicht ten overvloede wijzen we kwetsbare gemeenteleden erop dat het een risico met zich meebrengt om
zich te begeven in groepen mensen. Ieder moet voor zichzelf de afweging maken om naar de kerkdienst te
komen, of de dienst via een uitzending op Kerkdienst Gemist te volgen. Vanzelfsprekend willen we de drempel
voor hen om te komen zo laag mogelijk houden. Daarom vragen we iedereen de regels goed te willen volgen.
Praktische afspraken
 Wij zorgen ervoor dat er een of meer begeleider(s) bij de ingang en de aula aanwezig zijn om de
gemeenteleden te begeleiden en erop toe te zien dat de anderhalve meter afstand in acht wordt
genomen. De begeleiders zijn herkenbaar aan de hesjes. In de aula zijn papieren tissues en
desinfecterende handgel aanwezig om handen te wassen en de tafels schoon te maken.
 Wij beantwoorden de gezondheidsvragen (met “nee”) en registreren onze aanwezigheid.
 Wij houden ons aan de vaste looproutes, zowel voor de ingang en uitgang als bij eventueel
toiletbezoek.
 Wij nemen de jas en tas mee naar de aula en maken geen gebruik van de garderobe.
 Wij wassen bij de start van de dienst de handen met desinfecterende handgel.
 Wij verzoeken ieder gebruik te maken van een mondkapje bij het verplaatsen door de zaal omdat dan
het naleven van de anderhalve meter regel in het gedrang komt.
 Wij blijven zoveel als mogelijk op de plaats zitten in de aula. Wij gaan niet staan tijdens de diensten en
lopen niet zonder vooroverleg met Leiding van Dienst naar voren om het woord te nemen.
 We kiezen er voor om niet samen te zingen maar te luisteren of mee te neuriën. Dit omdat hard
spreken en zingen tot een verhoogd risico van verspreiding van mogelijke virusdeeltjes leidt.
 Wij kunnen gebruik maken van het toilet, maak het toilet na gebruik schoon (aanwijzingen worden ter
plekke gegeven).

Versie 14 oktober 2020

Veiligheid voor elkaar








Bij vertrek gaan we niet allemaal tegelijk de zaal uit. We verlaten de zaal op aanwijzing van de Leiding
van Dienst en / of begeleiders (in de groepjes waarin men is gekomen, met afstand).
Koffie en thee wordt na de dienst bij de balie opgehaald en meegenomen naar een plekje in de aula.
Bij mooi weer kunnen we weer buiten koffie drinken.
Natuurlijk houden we steeds anderhalve meter afstand. Volg de aanwijzingen voor de looproute.
Als u merkt dat iemand te dicht bij u in de buurt komt, attendeer dan de ander daarop! We moeten
elkaar helpen met afstand houden. (En weglopen kan altijd nog.)
Ook bij het napraten (in de aula, het dramalokaal of buiten op de vlonder) nemen wij de anderhalve
meter afstand in acht.
Kinderen: de kinderen blijven met hun ouders achterin de zaal en gaan na de mededelingen naar hun
eigen ruimte.
De D-Light-Crew gaat op de zondagen dat zij een eigen bijeenkomst hebben direct naar de eigen
ruimte.
De mienies worden door ouders gebracht en na de dienst weer gehaald van en uit de eigen ruimte.

Natuurlijk zouden wij allemaal deze regels liever niet willen, maar we hebben momenteel geen andere keuze
omdat wij onze bijeenkomsten geen bron van besmetting willen laten zijn, maar samenkomsten waar de liefde
van Christus merkbaar is in respect voor de ander.
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