
Bijlage 1 

Gebruikersplan  

“Buurten in de Kerk” 
Hygiënemaatregelen i.v.m. verminderen van risico op besmetting met 

Corona-virus bij gebruik van ruimtes in Kerkcentrum  De Drieklank. 

Coördinator is Anja Leenheer, zij draagt een hesje.  Zij noteert bij binnenkomst 

van alle bezoekers en medewerkers de naam en het telefoonnummer en/of e-

mailadres op een lijst die van een datum is voorzien. 

Dit in verband met een eventueel contactonderzoek als een van de aanwezigen 
achteraf toch Corona heeft /(gehad). 

 

1. ALGEMENE HYGIENE REGELS 
 Blijf bij verkoudheidsklachten of koorts altijd thuis, 
 Houd 1,5 m afstand, 
 Bij binnenkomst en bij vertrek, handen desinfecteren, 
 Hoest of nies in de elleboog, 
 Gebruik papieren zakdoekjes; na gebruik meteen weggooien, 
 Bij 70 jaar of ouder, of een kwetsbare gezondheid, wees dan extra 

voorzichtig. 
 

2. ROUTING 
 Zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer; geen elkaar kruisende mensen. 
 Ingang uitsluitend via de buitendeur naast de keuken, binnenkomst 

mensen begeleiden naar de zaal 7 & 8, de ontmoetingsruimte en de 

plaatsen aanwijzen. 
 Geen gebruik van garderobe; jas thuislaten, jas mee naar binnen 

nemen of aanhouden. 
 In zaal 7 & 8 zijn 26 zitplaatsen met 1,5m tussenruimte, steeds 3 tafels 

met 4 stoelen.  

 Stoelen & tafels mogen absoluut niet verplaatst worden. 
 Toiletbezoek alleen in noodzaak, de mensen zoveel mogelijk van te 

voren inlichten dat zij in de kerk geen gebruik van het toilet moeten 
maken. 

 Volgorde bij verlaten van de zaal direct door naar buiten, vermijdt 
passeerbewegingen, filevorming vermijden, ook niet buiten voor de 
deur blijven staan. 

 

3.    REINIGING EN ONTSMETTING 

 Bij binnenkomst handen desinfecteren. 
 Na gebruik van het toilet worden kranen, deurkrukken en handen door de 

gebruiker zelf gedesinfecteerd met de schoonmaakspullen die in elk toilet 

staan. 
 Na afloop van de bijeenkomst moeten deurklinken, stoelleuningen, tafels 

die gebruikt zijn en verdere oppervlakken die door bezoekers zijn 
aangeraakt, gedesinfecteerd worden. 
 

4.      Als de ontmoetingen beginnen, ventilator aan zetten ( bij verlaten weer   

uitzetten) en naar gelang de weeromstandigheden buitendeur van de zaal  

open zetten en uiteraard ook weer sluiten na afloop. 

Leef de regels na, de kerkenraad is hiervoor verantwoordelijk 


