Corona beleid Broedergemeente Zeist vanaf 1 juli 2020
1.

Kerkgangers worden gevraagd om alleen te komen als ze gezond zijn.
Advies van de RIVM:
Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts
of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals
koorts en/of benauwdheid, dan moet het hele huishouden thuisblijven tot
de testuitslag bekend is.
Ook in de kerk geldt: Houd 1,50 meter afstand van elkaar en geef elkaar
geen hand.

2.

Kerkgangers moeten voor elke dienst naam en contactgegevens opgeven.
Het aantal plaatsen in de zaal is beperkt. Als u van een plek verzekerd wilt
zijn, raden wij u daarom aan u van tevoren via de mail naar ons kantoor op
te geven.
U kunt uw gegevens ook bij de ingang van de zaal opgeven.

3.

Vóór begin van de diensten worden de deuren naar het plein opengezet
(circulatie). Tijdens de diensten staan minstens twee ramen open.

4.

Voor binnenkomst wordt alleen de deur aan de broederkant gebruikt.

5.

Bij de ingang worden de handen gedesinfecteerd.

6.

Er worden geen gezangboeken uitgedeeld. Kerkgangers kunnen de dienst
volgen via een apart liturgieboekje of via de beamer.

7.

U loopt via de op de vloer van de zaal uitgezette route.

8.

Kerkgangers mogen alleen op de kussens plaatsnemen. Mensen uit één
huishouden mogen naast elkaar zitten.

9.

De kinderen zitten onder het orgelbalkon naast de deur naar de
consistoriekamer. Voor hen is een apart Corona-beleid opgesteld.

10. Zingen mag, maar alleen ingetogen.
11. Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd. Wij vragen de leden om hun
gaven achteraf over te maken.
12. Na de dienst is er geen koffiemoment.
13. De gemeenteleden verlaten de zaal via beide uitgangen. Eerst de mensen
die achterin zitten, dan telkens de volgende rij tot naar voren.
14. Wij vragen iedereen om alleen in dringende gevallen gebruik te maken van
de toiletten en in dat geval de zaaldienst hiervan op de hoogte te stellen.
15. Deze regeling blijft van kracht totdat de maatregelen van de overheid
worden gewijzigd.

