Algemene voorschriften in coronatijd

Bij fysieke ontmoetingen in een kerk of kerkelijk gebouw zijn er een aantal aandachtspunten
Als HGJB roepen we gemeenten op juist nu ruimte te geven aan bijeenkomsten met en voor tieners en
jongeren. Zowel de aangescherpte regels van de overheid als de richtlijnen van de Protestantse Kerk
bieden deze mogelijkheid.
In het najaar zijn de maatregelen aangescherpt. De gedeeltelijke lockdown is vanaf 19 november terug naar het
niveau van half oktober. Voor jongeren onder de achttien jaar is er ruimte om bij elkaar te komen.
Wel is het mogelijk dat in de komende tijd in bepaalde regio’s extra maatregelen worden genomen. Wees daarom
alert op de ontwikkelingen en daarmee de richtlijnen in de eigen veiligheidsregio.
+ 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.
+ Na gebruik van de ruimte moeten de tafels en de stoelen worden schoongemaakt (wellicht is het mogelijk dit
door jongeren zelf te laten doen). De schoonmaakregel geldt ook voor predikanten, catecheten en jeugdleiders bij
binnenkomst en op het moment dat zij van werkplek wisselen.
+ 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 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 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.
+ Laat jongeren hun eigen bijbel, pen, werkboek(en) en ander materiaal naar de catechese of club meenemen.
Ook is het mogelijk deze in het kerkelijk gebouw in een kast te plaatsen. Ze dienen dit zelf te doen en niet de
predikant, catecheet of jeugdleider. Als dit in de praktijk lastig blijkt te zijn, is het mogelijk om het bijbelgedeelte op
voorhand uit te printen.
+ 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.
+ Wat betreft het zingen: dit is weer mogelijk. Kinderen onderling hoeven bij het zingen geen afstand te houden,
jongeren ten opzichte van leiders wel. Uit voorzorg worden extra maatregelen voor de ventilatie geadviseerd in de
ruimtes waar wordt gezongen, naast de standaard ventilatieadviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt
gezongen vierentwintig uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de les de ruimte ongeveer tien tot vijftien
minuten wordt gelucht (dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen).
+ De maximaal toegestane groepsgrootte vanaf dertien jaar is voor binnen activiteiten 30 personen.
+ De maximale groepsgrootte buiten is vier personen van verschillende huishoudens. Een uitzondering op deze
aantallen zijn o.a. ‘het belijden van een godsdienst of levensovertuiging. Wat de regel is, zal afhangen van het
beleid van de plaatselijke gemeente.
+ Het geven van collectegeld kan mogelijk niet op dezelfde manier plaatsvinden als voorheen. Op een tafel kan
een ‘spaarpot’ worden neergezet 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.
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+ 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.
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk. Het RIVM adviseert om:
+ Een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie
plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven, te vermijden;
+ Na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld
waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.
+ Stem hierbij af met het beleid en voorschriften van de lokale gemeente. Bij twijfel over de ventilatie en
luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het
luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de
luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
Voor meer tips voor het jeugdwerk zie: 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.

