Voorwaarden deelname kerkdiensten Maartenskerk
01-10-2020
U bent van harte welkom bij de kerkdiensten in de Maartenskerk. Het is fijn, dat we elke zondag bijeen
kunnen komen in het hart van ons dorp om samen ‘op verhaal te komen’.
Aanmelding voor de diensten is noodzakelijk voor onze registratie en om het maximum aantal niet te
overschrijden. De kerk biedt ‘coronaproof’ ruimte aan 90 personen. Wij kiezen er voor het maximum
nu te beperken tot 30 aanmeldingen. De belangrijkste voorwaarden voor het deelnemen aan de
kerkdiensten vindt u hieronder. Zij zullen steeds op de actualiteit worden afgestemd.
A.

Blijf thuis, als je klachten hebt.
Als je vraag 1 t/m 7 met nee kunt beantwoorden en vraag 8 met ja, ben je welkom
1. Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
2. Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die
passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38⁰C), kortademigheid of benauwdheid of
reuk- en/of smaakverlies?
3. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
4. Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
5. Heeft u nu huisgenoten met corona?
6. Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)?
(verplichte quarantaine, vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is
vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio
met code oranje of rood waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt.)
7. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
8. Controlevraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

B.

Kom op tijd en volg de aanwijzingen van de gastvrouw/-heer m.b.t. uw zitplaats.

C.

Houd 1,5 meter afstand.

D.

Nies en hoest in je elleboog.

E.

De liederen worden door solisten gezongen; er is geen gemeentezang.

F.

De liedboeken van de kerk zijn niet beschikbaar. Liedteksten worden geprojecteerd; neem bij
voorkeur je eigen liedboek mee.

G.

Draag bij voorkeur bij binnenkomst en vertrek een mondkapje. Op uw zitplaats is dit niet nodig.

H.

Na de dienst is er geen koffie en thee. Onderlinge ontmoeting kan alleen buiten de kerk.

Wij houden ons uiteraard aan de voorschriften van de landelijke overheid. Met het oog op coronapreventie is een gebruiksplan voor de Maartenskerk en Koningshof opgesteld; dat vindt u op deze
website.

