Gebruiksplan en ontsmettingsplan RK-deel Hoeksteen
Dit document beschrijft, in verband met het Covid-19 virus, het gebruiksplan en het
ontsmettingsplan voor het RK-deel van de Hoeksteen voor onze Geloofsgemeenschap Willibrord
(GGW) te Swifterbant en is onderdeel van het protocol kerkelijke vieringen Geloofsgemeenschap
Willibrord.
Uitgangspunt hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM en het bisdom.
In dit plan wordt gesproken over “de organisatie”. Dit zijn mensen van de lokatieraad, de
pastoraatsgroep en/of de kosters. Deze mensen zijn bekend binnen de parochie en de parochianen
zijn bekend bij de organisatie. Als zodanig zijn deze personen herkenbaar.

Gebruiksplan RK-deel Hoeksteen
Doel gebruik RK-deel Hoeksteen
Het RK-deel van de Hoeksteen wordt gebruiksklaar gemaakt voor vieringen, begrafenissen en
vergaderingen.

Inrichting kerkzaal en toegang
Inrichting van de kerkzaal is volgens bijlage A.
Stoelen staan 1,5 uit elkaar in de rij en rijen zijn 2 m uit elkaar.
Er zijn 34 plaatsen beschikbaar. 30 voor de kerkgangers, 4 voor de organisatie.
Kerkzaal en hal worden voorzien van “looplijnen” (bijlage A in rood aangegeven lijnen) en lijnen die
1,5 m markeren (bijlage 2 in groen aangegeven lijnen).
Er is ontsmettingsmiddel, handengel en spray aanwezig inclusief papieren doekjes en een afvalbak op
lokatie A (zie bijlage A). Deze ontsmettingsmiddelen zijn ook in de sacristie aanwezig.
Er is een tafel aanwezig met de liturgiebundels en dient tevens als afzetting voor de garderobe op
lokatie B (zie bijlage A).
Er is een tafel aanwezig met een mandje waarin gebedsintenties kunnen worden gedaan op lokatie C
(zie bijlage A).
Op diverse plekken, goed zichtbaar voor bezoekers, worden de geldende regels vermeld:
1. Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven. Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en
de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
2. Ga de kerk niet binnen als u verkouden bent of verhoging hebt. Hoest en nies in uw elleboog en
gebruik papieren zakdoekjes.
3. Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
4. Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk.
5. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en ontsmet uw handen vlak voor de communie. Ontvang
de communie op een schone, witte zakdoek die u heeft meegenomen.
6. Samen bidden is prima maar niet het zingen tijdens de viering. Er zijn geen zangbundels
aanwezig.
7. Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen hand. Vriendelijk een buiging maken kan
namelijk ook.
8. Het offeren van geld is een groot goed, maar raak daarbij het offerblok of de collecteschaal niet
aan.
9. U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen neemt u anderhalve meter
afstand in acht. Ga niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.
10. Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels die er zijn, maar wees blij dat we weer
samen het geloof mogen vieren.

11. Vermijd “samenscholing” voor en na de viering.
12. Helaas is er geen koffie/thee na de viering.
Voor het uitreiken van de communie zal de organisatie zorgen voor een hoestscherm. Tevens staat er
ontsmettingsmiddel klaar voor het reinigen van de handen voorafgaand aan de communie.

Inrichting vergaderruimtes RK-deel Hoeksteen
Stoelen staan 1,5 uit elkaar.
Er is ontsmettingsmiddel, handengel en spray aanwezig inclusief papieren doekjes en een afvalbak in
de vergaderruimtes.
Er is minstens 1 persoon van de organisatie aanwezig om toe te zien op naleving van het protocol.
Koffie en thee wordt klaargemaakt en uitgeschonken door de organsiatie met inachtneming van de
hygienemaatregelen.

Algemene voorwaarden tot deelname aan vieringen, begrafenissen en vergaderingen
De deelname aan vieringen is niet toegestaan indien er sprake is van:
1: koorts, hoest, verkoudheid en/of luchtwegproblemen;
2: van personen die met Covid 19 zijn besmet of hierdoor ziek zijn;
3: personen die getest zijn en in afwachting zijn van de testresultaten.
Aanwezigen dienen kennis te nemen van het geldende protocol alvorens te kunnen deelnemen in
een viering in deze kerk.
Aanwezigen dienen zich te houden aan de geldende richtlijnen en instructies van de organisatie op te
volgen.
Mensen uit 1 huishouden hoeven niet de regel van 1,5 meter te hanteren. Stoelen mogen in dat
geval worden aangeschoven waarbij wel de 1,5 m regel naar andere bezoekers in acht wordt
genomen.

Voorwaarden tot deelname aan vieringen en begrafenissen
Er worden maximaal 30 personen toegelaten in een viering buiten de personen die een taak hebben
tijdens de viering (de organisatie).
Buiten de organisatie verwachten wij hooguit 30 kerkgangers. Er worden geen extra maatregelen
voorzien om overschrijding van het maximaal aantal kerkgangers te voorkomen. Aan de ingang wordt
geteld. Na 30 personen (buiten de organisatie) gaat de deur dicht.

Voorwaarden tot deelname aan vergaderingen
Er worden maximaal 30 personen uitgenodigd en toegelaten in een vergadering buiten de
organisatie.

Ontsmettingsplan – hygiene maatregelen
Hygiene van de organisatie
Het spreekt vanzelf dat de organisatie dezelfde maatregelen in acht neemt en dus ook zorgt voor
persoonlijke hygiene (wassen handen bij binnenkomst en indien nodig tussendoor).

Schoonmaken - ontsmetten
De organisatie zorgt voorafgaand aan en na de bijeenkomst voor het schoonmaken/ontsmetten van
alle zaken die met de handen kunnen worden aangeraakt door de bezoekers.

Om niets over te slaan wordt de looproutes gelopen. Tevens de route naar het toilet. (via zaal 5 is
niet mogelijk-afgezet) Hier wordt gedacht aan: deurklinken, spreekgestoelte, tafel, sacristie,
tabernakel, kaarsenaansteker, microfoon etc.
Ook de stoelen (zitting, armleuningen en rugleuning) en eventuele tafels worden ontsmet.

Gebruik toilet
In principe wordt iedereen verzocht thuis naar het toilet te gaan.
De organisatie zorgt er voor dat de toiletten voor de dienst schoon zijn en na afloop van de dienst
weer worden schoongemaakt. Elke bezoeker wordt verzocht de wc-bril, de doortrekknop, de kraan
en deurklinken bij vertrek te ontsmetten met de aanwezige middelen.

Ventilatie
De kerkzaal heeft links en rechts bovenramen die voor de viering open worden gezet door de
organisatie om een goede ventilatie te waarborgen. Deze ramen blijven open.

Bijlage A: inrichting zaal
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A: tafel met ontsmettingsmiddel om handen te wassen
B: garderobe afgezet, tafel met liedbundels
C: mandje om gebedsintenties in te doen bij binnenkomst, bij vertrek mandje voor collecte
D: positie voor de voorganger voor het uitreiken van de communie
Rode lijnen: looproute kerkgangers, 2 richtingen afhankelijk van binnenkomen, weggaan, communie
Groene lijnen: indicatie afstand 1,5 m. Tussen rijen 2 m.
Paarse lijnen: looproute voorganger en lector
Gele vierkanten: stoelen (34 stuks)

