Algemene voorschriften in coronatijd

Bij fysieke ontmoetingen in een kerk of kerkelijk gebouw zijn er een aantal aandachtspunten
+ Vanaf 1 juli is de anderhalve meterregel voor jongeren tot achttien niet meer van kracht. Kinderen tot en met twaalf
jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van anderen (dus ook niet van volwassenen). Jongeren van
twaalf tot achttien jaar hoeven van elkaar geen anderhalve meter afstand te houden. Ze moeten wel anderhalve meter
afstand houden van volwassenen.

+ Zorg dat alles van tevoren goed klaarstaat en er geen onduidelijkheid over bestaat waar jongeren kunnen zitten.
+ Overleg altijd eerst goed met de kerkenraad over de eventuele ruimte die er is om weer fysieke ontmoetingen met
elkaar op te starten in jullie gemeente.
+ Overleg met je vrijwilligers of zij zich prettig voelen om het jeugdwerk weer op te starten. Bedenk dat jullie ook een
verantwoordelijkheid naar jullie vrijwilligers hebben en dat het belangrijk is dat jullie het op een goede en doordachte
manier weer gaan opstarten, zodat veiligheid zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.
+ Communiceer vooraf met ouders en kinderen de regels die jullie met elkaar afspreken. Denk daarbij aan de regels van
het RIVM om bij klachten thuis te blijven etc.
+ Geef duidelijk aan welke ingangen, welke looproutes, welke uitgangen worden gebruikt. Zorg voor desinfecterende
middelen bij de ingang en bij toiletten. Denk na over het al dan niet gebruiken van garderobes.
+ Het wordt afgeraden om te eten en te drinken in het gebouw. Een alternatief is om een eigen (water)flesje en
voorverpakte koeken uit te delen.
+ Vanaf 1 juli jl. mag een onbeperkt aantal mensen (boven de achttien jaar) aanwezig zijn bij bijeenkomsten als de
onderlinge anderhalve meter maar gewaarborgd kan worden en mensen van tevoren gevraagd wordt naar symptomen
van het Coronavirus (triage). Zonder triage geldt een maximum van honderd deelnemers (exclusief mensen van de
organisatie).
+ Het geven van collectegeld kan mogelijk niet op dezelfde manier plaatsvinden als voorheen. Op een tafel kan een ‘
spaarpot’ worden neergelegd waar de tieners het geld of de collectebonnen in kunnen deponeren.
+ Wat betreft hygiëne: Stem goed af met de kerkenraad/beheerder. Ongetwijfeld is er een gebruiksplan gemaakt voor de
activiteiten in het gebouw. Volg deze regels goed op.
+ Gebruik toiletten: Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Toiletten dienen na
afloop van iedere activiteit te worden schoonmaakt.
+ Ventilatie van de ruimte: Tussen de verschillende activiteiten moet voldoende tijd zitten om de ruimte te kunnen
ventileren. Over de planning van meerdere activiteiten op een avond in een ruimte moet goed nagedacht worden.
Voor meer tips voor het jeugdwerk zie: https://www.hgjb.nl/coronatips-jeugdwerk/
Verder is het ook goed om andere organisaties in de gaten te houden. Hoe pakken zij dit aan? Denk aan sociale
instanties/ scouting/ sportclubs/ RIVM. Vraag tips aan onderwijzend personeel in jullie gemeente. Zij hebben al heel wat
ervaring opgedaan in de afgelopen tijd.

