Gebruiksplan tijdens coronacrisis kerkelijk gebouw De Schakel - Jeugdgedeelte
Let op: Dit gebruiksplan is gebouw-specifiek. Elk gebouw heeft een eigen gebruiksplan.
Gemeente: Hervormde gemeente Puttershoek
Betreft gebouw: De Schakel – Jeugdgedeelte (deur op kerkplein)

Versie
1.0
2.0

Goedgekeurd
door kerkenraad
8 juni 2020
18 september 2020

3.0
4.0

26 september 2020
7 oktober 2020

5.0
6.0

6 november 2020
19 november 2020

7.0

17 december 2020

8.0

25 mei 2021

9.0
10.0

5 juni 2021
21 juni 2021

Belangrijkste wijzigingen
•
•
•
•
•

1e versie
Registratie van bezoekers verwijderd
Maximum aantal personen verwijderd
Gebruik keuken toegestaan
Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten van
de PKN als bijlage toegevoegd
• Triage-vragen aangepast
• Maximaal 30 mensen aanwezig
• Advies mondkapjes te dragen bij verplaatsingen
• Activiteiten tot nadere aankondiging niet mogelijk
• Activiteiten met 30 personen weer mogelijk
• Laatste protocol van de PKN toegevoegd
• Activiteiten tot nadere aankondiging niet mogelijk
• Laatste protocol van de PKN toegevoegd
• Activiteiten weer mogelijk
• Mondkapje verplicht bij verplaatsingen voor iedereen van 13
jaar en ouder
• Richtlijnen voor brengen en ophalen opgenomen
• Richtlijnen voor activiteiten opgenomen
• Voor kinderen tot 18 jaar geen beperkende maatregelen
• 1,5 meter maatregel en beperkt aantal bezoekers blijft van
toepassing evenals het informeren naar de gezondheid voor
het betreden van het gebouw
• Alle andere maatregelen vervallen.

Introductie
Dit gebruiksplan is opgesteld door de Hervormde Gemeente van Puttershoek en bevat voorschriften
voor samenkomsten in gebouw De Schakel die bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van
het coronavirus. Dit gebruiksplan geldt voor alle kerkelijke activiteiten in en rond het gebouw. De
voorschriften zijn bindend met ingang van de datum waarop het gebruiksplan is goedgekeurd. De
naleving ervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Dit gebruiksplan is een aanvulling op het bestaande gebruiksplan en ontruimingsplan.
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door
Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. De regelgeving is
sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare
personen e.d. in acht nemen. Voor de onderlinge afstand worden de leeftijdscategorieën van het RIVM
gehanteerd.
Te allen tijde dienen de aanwijzingen van het personeel opgevolgd te worden.
Voor alle activiteiten geldt:
Voor wie niet deel kan of wenst te nemen aan een fysieke ontmoeting, adviseren wij digitaal deelnemen
mogelijk te maken.
Bij de ingang van dit gebouw moeten mensen (alle leeftijden) zichzelf de volgende vragen stellen:
De volgende triage-vragen staan op een poster bij binnenkomst:
1. Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? Hoesten | Verkoudheidsklachten
| Verhoging of koorts | Benauwdheid | Reuk- en/of smaakverlies
2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 10 dagen
contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je:
- direct contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
- terug bent gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, mag je het gebouw niet bezoeken.
Reservering/afstemming gebruik gebouw
Reservering van het gebouw dient volgens vaste procedure plaats te vinden, noteren in de online
agenda. De sleutelverantwoordelijke is ook verantwoordelijk voor het vastleggen van de afspraak in de
agenda. Zonder genoteerde afspraak is er geen toegang tot het gebouw.
Uitzondering voor reservering zijn gebruikers van de opslagruimte: oud-kerkelijk bureau. Zij hoeven
geen afspraak te maken, maar moeten zich wel aan alle overige regels houden.
Aantal personen
Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (exclusief mensen van de organisatie) mits de 1,5 meter
onderling gehandhaafd wordt.
Persoonlijke bescherming
Bij de ingang staan desinfecterende middelen. Bij binnenkomst dienen de handen direct gewassen
of gedesinfecteerd te worden.
Er zijn desinfecterende schoonmaakmiddelen beschikbaar. Na gebruik van het gebouw dienen de
aangeraakte contactoppervlakken zoals deurklinken, kranen, raamklinken gereinigd te worden
met de beschikbare middelen. Contactoppervlakken dienen gereinigd te worden omdat niet
gegarandeerd kan worden dat tot het volgende gebruik minimaal 24 uur zit.
Toiletten
Toiletten na gebruik, met de aanwezige hygiënische doekjes, zelf reinigen, denk ook extra aan de
deurklinken.
Ventileren

Voor de veiligheid van iedereen dient bij gebruik van het gebouw zoveel als mogelijk ventilatie plaats te
vinden zoals ramen en deuren open te zetten. Zolang dit geen geluidsoverlast voor de omwonenden
veroorzaakt.
Activiteiten
- Halen en brengen van kinderen/jongeren
• Laat jongeren zo veel mogelijk zelfstandig naar de jeugdactiviteiten komen. Laat ze alleen als het niet
anders kan gebracht/gehaald worden door ouders.
• Jongeren met verkoudheidsklachten blijven thuis. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een
snotneus.
• Beperk het contact tussen jongeren en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.

•
•
•
•

- Breng- en haalmomenten en contact met ouders:
Laat indien noodzakelijk, jongeren door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra
volwassenen of kinderen.
Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een jongere kan bijv. via de digitale weg of
telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.
Ouders zetten hun kind(eren) bij de buitendeur af
Na afloop wachten de ouders buiten op hun kind(eren). Ouders houden daarbij 1,5 meter afstand

- Tijdens de activiteit:
• Tussen leiding en jongeren moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Ook tijdens sport- en
spelactiviteiten.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
Jongeren van 13 jaar en ouder en volwassenen houden wel 1,5 meter afstand.
• Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te
bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de ruimte of door
activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 volwassene) te doen.
Zingen en muziek maken
Zingen en muziek maken is toegestaan.
o
Looproutes
Er zijn in de Schakel vanwege het variabele gebruik geen looproutes en afstandsmarkeringen. Wanneer
dit tot meningsverschillen leidt, beslist de sleutelbeheerder en meldt dit bij beheer en kerkenraad.
Communicatie
De actuele versie van dit gebruiksplan is te downloaden op de website: www.hervormdputtershoek.nl
Dit gebruiksplan wordt gedeeld in de beheergroep.
Dit gebruiksplan hangt in De Schakel bij binnenkomst.

Bijlage A: Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Zie: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/

