
 
 
 
 
 

Algemene richtlijnen     
       
Per 25 september worden de coronamaatregelen verder afgeschaald. De basisregel ‘verplicht 
anderhalve meter afstand houden’ verandert in een dringend advies. Het blijft verstandig om elkaar de 
ruimte te geven en dan is anderhalve meter een veilige afstand. Handen wassen, geen handen 
schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en 
regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes blijven van kracht. 
  
De mondkapjesplicht is grotendeels vervallen. Alleen in vliegtuigen, treinen, bussen, trams, metro, 

taxi’s en ander bedrijfsmatig personenvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht.   
 
De richtlijnen voor de maximale groepsgrootte en het groepsvormingsverbod zijn opgeheven.  
Er gelden geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat thuis ontvangen kan worden.   
  
Voor jongeren heeft de coronacrisis grote impact (gehad). Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben 
met eenzaamheid, somberheid en angst.  Het is goed om hier in het jeugdwerk aandacht voor te 
hebben. 
 
In het jeugdwerk gaat het niet alleen om goede en zinvolle activiteiten, maar ook om de relatie. 
Neem daarom de tijd het vertrouwen te laten groeien. Praktische werkvormen als een gezamenlijke 
creatieve activiteit of samen een spel doen, kunnen hierbij helpen.   
 
Onderstaande regels zijn van toepassing bij fysieke bijeenkomsten.   
+ In locaties waar mensen een vaste zitplaats hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt, mag 
100% van de capaciteit gebruikt worden. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.     
+ Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere 
bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. 
+ Vanaf 25 september is bij evenementen alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor 
iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet 
het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Er 
is sprake van een evenement wanneer het een publiek toegankelijk en tijdelijke gebeurtenis is op een 
vooraf bekende en afgebakende locatie en de betrokken gemeente op grond van de APV een 
evenementenvergunning heeft verleend. 
+ Overleg met je vrijwilligers of zij zich prettig voelen bij het jeugdwerk. Bedenk dat jullie ook een 
verantwoordelijkheid naar jullie vrijwilligers hebben en dat het belangrijk is dat jullie op een goede 
en doordachte manier het jeugdwerk vormgeven, zodat veiligheid zoveel mogelijk kan worden 
gewaarborgd.          
+ Communiceer vooraf de regels die jullie met elkaar afspreken. Denk daarbij aan de regels van het 
RIVM om bij klachten thuis te blijven etc.      
+ 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.          
+ Over het ventileren van ruimtes in (kerk)gebouwen, zie EHBV | Eerste Hulp Bij Ventilatie 

     

   
  
 

 

https://eerstehulpbijventilatie.nl/

