Gebruiksplan van Rafael gemeenschap Joel in verband met
voorkomen van Covid-19 virus besmetting
Basisregels
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand
Om ons aan deze regel te kunnen houden, starten we voorlopig een dienst met 30 personen.
Geef je vrijdag voor de dienst via de mail: secretariaatjoel.rafaelzoetermeer@hotmail.nl op
als je zondags wil komen.
Willen er meer dan 30 personen de dienst bijwonen, dan moeten we helaas tegen hen die
zich aanmelden vanaf nummer 31 en meer vragen om thuis te blijven

Ingang van de school via het grote schoolplein.
Uitgang via tegenoverliggende deur.
Deurdienst Bij binnenkomst krijgen jullie aanwijzingen welke looproute te gebruiken en waar te
zitten. Bezoekers uit één gezin mogen naast elkaar zitten. Overige bezoekers dienen op 1,5 meter
van elkaar plaats te nemen. Om dit mogelijk te maken hebben we tussen de rijen de tafels in de aula
laten staan.
Looproute In de gang is de looproute naar de aula en vanaf de aula aangegeven met tape of lint.
Eerste dubbele deuren is toegang tot de aula. Tweede dubbele deur van de aula is de uitgang naar
toilet of naar buiten. Vanaf toilet teruglopen naar eerste dubbele deur(net na de ingang) van de aula
om daar weer naar binnen te gaan.
Zingen Dat doen we voorlopig niet totdat uit verder onderzoek blijkt hoe er zonder gevaar voor
verspreiding van het virus toch gezongen mag worden. Recent is er een grote virus uitbraak geweest
in een Baptistenkerk in Duitsland. Dat willen we niet!
Avondmaal wordt van te voren onder hygiënische maatregelen klaargemaakt (Mondkapje,
handschoenen) en uitgedeeld.
Koffiedrinken Na de samenkomst drinken we voorlopig niet gezamenlijk koffie. Nodig evt in kleine
groepjes anderen uit bij je thuis, liefst in de tuin.
Collecte Er word niet met behulp van mandjes of schalen contact geld opgehaald. Ter plekke kun je
via een bank appje of via tikkie geld overmaken of anders thuis overmaken.
Vertrek Als de dienst is afgelopen vertrekt ieder rij voor rij naar buiten.
Schoonmaak na afloop Na de samenkomst worden alle oppervlakken gereinigd met een virus
dodend materiaal (alcohol, chloor).
Mondkapjes Het gebruik van mondkapjes is niet verplicht.
Ventileren We denken dat er voldoende en schone ventilatie is.

