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VERSIE 1.0 28-6-2020

PROTOCOL VOOR DE GEMEENTELEDEN/BEZOEKERS
GEBRUIKSPLAN
Kerkelijke gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan. Het
gebruiksplan geldt voor de kerkdiensten in en rond het schoolgebouw van SG Melanchthon
Wilgenplaslaan. Uitgangspunt van het gebruiksplan is dat het helder en hanteerbaar is. Dit
gebruiksplan is online te vinden op onze website en ligt op de zondagen ter inzage in het
schoolgebouw. Het bestuur van kerkgenootschap De Nieuwe Weg Rotterdam is hiermee
aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
REGELS BIJWONEN EREDIENSTEN
We houden ons in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM
• Houd je aan de basisregels;
Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen, was je handen vaak, hoest en nies in je
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes , bij corona gerelateerde klachten: blijf thuis, laat je
testen
• Registreer je van tevoren
• Mondkapje mag, is niet verplicht. Wel zelf zorgdragen voor mondkapjes
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst
• Volg de aangegeven looproute
• Volg de aanwijzingen op van de werkers
• Schuif niet met tafels en stoelen, laat ze op de plek staan
• Zing niet mee
• Beperk het toiletbezoek
• Doneer digitaal met Givt of doneer contant in de collectebus bij de uitgang
• Verlaat het gebouw direct na de dienst
REGISTRATIE
Je kunt een eredienst bijwonen wanneer je je van tevoren hebt aangemeld. Het diakenechtpaar
coördineert het reserveringssysteem. We werken met een wekelijkse aanmelding. Hierin wordt
vastgelegd wie de eredienst bijwoont. Mocht er sprake zijn van een besmetting dan kan op basis
van die gegevens de GGD een bron- en contactonderzoek houden.
• Er is beperkt aantal zitplaatsen voor maximaal 50 bezoekers, afhankelijk van de
samenstelling (1 huishouden ja/nee). Dit heeft te maken met het afstand houden van
anderhalve meter. De kinderen tot en met de basisschoolleeftijd worden niet meegeteld bij
het maximum aantal bezoekers. Zij mogen namelijk bij elkaar zitten zonder rekening te
houden met de anderhalve meter.
• Reservering is per huishouden in verband met het naast elkaar zitten.
• De werkers en gastspreker zijn vooraf bekend op basis van inroostering en worden daarom
niet uitgenodigd. Hun aanwezigheid wordt per dienst op een lijst geregistreerd.
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Kom ruim op tijd, de deur gaat om 10.00 uur open en om 10.30 dicht. Door de maatregelen
zal de procedure om naar binnen te gaan anders verlopen en tijd vergen.
Kun je de dienst niet meer bijwonen, meld je je dan af voor de dienst. Dan kan iemand
anders in jouw plaats de dienst bezoeken.
Aanmelden vanaf zondag tot uiterlijk donderdag.
Per e-mail: info.denieuweweg010@gmail.com
Bellen/whatsappen/sms’en: 06-25254851 (Silvy Mikoen).
De volgende gegevens geef je door: voor-en achternaam en de namen van de kinderen die
naar de kinderdienst gaan.

BINNENKOMST VAN HET GEBOUW EN AULA
• Om 10.00 uur gaat de deur open voor de gemeenteleden/bezoekers.
• Via de zij ingang kom je naar binnen (dus niet via de hoofdingang). Dit wordt met een
bewegwijzering aangegeven. Op het schoolplein staat een werker om je welkom te heten.
• Bij binnenkomst zijn de looproutes en 1,5 afstand duidelijk aangegeven.
• De coördinator vraagt onder welke naam je hebt gereserveerd, controleert dit met de lijst met
bevestigde aanmeldingen en vinkt de naam/namen af. Je mag het gebouw niet in als je niet op
deze lijst staat.
• Aan de muren hangen posters met de hygiëneregels.
• Bij de in-en uitgang staan op de tafels desinfecterende handgels. Achter deze tafel staat een werker
• Op de tafel zijn documenten inzake de gezondheidscheck en de regels zichtbaar. Er kunnen 2
gemeenteleden/bezoekers tegelijk achter deze tafel.
• De werker attendeert vervolgens de gemeenteleden/bezoekers op het document met
gezondheidscheck met daarop de triage-vragen:
✓ Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten
of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
✓ Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
✓ Heeft één van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten?
✓ Is er bij u of één van uw huisgenoten in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
• Bij een “ja” geeft de werker aan dat de kerkdienst helaas niet kan worden bijgewoond, gevolgd door
het verzoek naar huis te gaan. Dit geldt ook voor de andere huisgenoten.
• Is het antwoord op alle vragen “nee”, dan kan je de hal verder binnengaan naar de openstaande
deuren. Een ander werker staat daar om je verder te begeleiden. De werker geeft de looproute in
de aula aan.
• De kinderen tot en met de basisschoolleeftijd gaan naar het achterste gedeelte van de aula. Daar
wacht een kinderleidster op ze.
• In de aula word je door een andere werker opgevangen en op gepaste afstand naar de zitplaatsen
begeleid. De werker wijst de stoelen aan die gebruikt mogen worden op basis van de samenstelling
van het huishouden. De lijst met bevestigde aanmeldingen wordt hiervoor gebruikt. Je wordt per
horizontale rij geplaats. Deze aanwijzingen dienen door iedereen opgevolgd te worden.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. Iedereen neemt zijn/haar jas mee naar de
zitplaats.
• Op de trappen naar het voorste gedeelte van de aula geldt vóór aanvang van de dienst een
‘eenrichtingsverkeer’.
TOILETGEBRUIK
• Het gebruik van toiletten moet tot een minimum beperkt worden.
• De toiletten in de ontvangsthal worden niet in gebruik genomen. Deze zijn afgezet door
afzetlinten.
• Er wordt alleen gebruik gemaakt van de 2 toiletten in de lerarenkamer.
• In de toiletten zijn er toiletbrilreinigerdispensers aanwezig. Gelieve deze te gebruiken voor
en na het toiletbezoek.
• Desinfecterende zeep en papieren handdoeken liggen bij de wastafel.
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De in gebruik zijnde toiletten worden vóór en na de dienst schoongemaakt door een werker
en tijdens de samenkomst door de gebruikers.
De kinderdienst maakt gebruik van de toiletten vlakbij de gymzaal.

GERELATEERD AAN DE SAMENKOMST
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Het Heilige Avondmaal
We vieren aan het begin van elke maand de Avondmaal.
Er wordt een tafel met kleed klaargelegd.
We maken gebruik van wegwerp avondmaal cups. De druivensap wordt van tevoren ingeschonken
De voorganger of oudste heeft een mondkapje op en handschoenen aan en deelt de matzes uit.
Iedereen haalt zelf de cups op. De achterste rij gaat eerst naar voren met inachtneming van de
anderhalve meter afstand.
De cups houd je bij je en bij het verlaten van het gebouw gooi je de cups in de prullenbak die bij de
uitgang staat.
Zang en muziek
We volgen de richtlijnen van het OMT die aangeeft dat er op dit moment onvoldoende inzicht
is over het risico op verspreiding van het virus door zang.
Er wordt alleen gezongen door maximaal 2 zangers/zangeressen op de voorste rij van het
aanbiddingsteam.
Er wordt niet meegezongen.
Collecteren
Gedurende de eredienst ligt een collectezak met GIVT en een collectebus voor contant geld
op een tafel bij de uitgang.
Nadat de eredienst is afgelopen, kunnen de gemeenteleden/bezoekers hun collectebijdrage
in de collectebus doen.
Naast deze fysieke collecte is er de digitale collecte via de collecte-app van GIVT.
Koffiedrinken en ontmoeting
Gelet op de voorschriften van het RIVM laten we dit achterwege.
Na afloop van de dienst worden de gemeenteleden/bezoekers verzocht om het gebouw te verlaten.
Elkaar ontmoeten buiten het schoolplein is toegestaan mits de anderhalve meter afstand wordt
nageleefd en dit niet leidt tot overlast voor de omwonenden.
Kinderoppas en kinderwerk
De kinderen tot en met de basisschoolleeftijd gaan bij binnenkomst direct naar het achterste
gedeelte van de aula.
Zij worden opgevangen door 2 kinderleidsters.
Bij het 2e liedje van het aanbiddingsteam gaan ze naar de kinderoppas of kinderwerk.
Na afloop van de dienst worden de kinderen door de kinderleidsters naar de zij - ingang begeleid
De ouders wachten buiten bij de zij – ingang op hun kinderen.

VERLATEN VAN HET GEBOUW
• Na afloop van de dienst is de uitgang bij de hoofdingang.
• De diakenen geven aan dat de gemeenteleden/bezoekers per rij naar buiten kunnen.
• We verzoeken de gemeenteleden/bezoekers ook na de dienst op het schoolplein de 1,5 meter regel
in acht te nemen.
• Elkaar ontmoeten buiten het schoolplein is toegestaan mits de anderhalve meter afstand wordt
nageleefd en dit niet leidt tot overlast voor de omwonenden.

Een uitgebreide versie van dit protocol is te lezen in ons gebruiksplan.
Bestuur kerkgenootschap De Nieuwe Weg Rotterdam
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