Gebruiksplan
Gebruiksplan De Drie Ranken d.d. 30 juni 2021.
Inleiding
Dit gebruiksplan beschrijft de maatregelen die zijn genomen in het kader van voorkoming van
verspreiding van het Corona-virus. Het plan voorziet in maatregelen voor zowel doordeweekse
ontmoetingen als voor vieringen. Aanpassingen op de versie van 5 juni.

! Wijziging d.d. 30 juni:
Conform de richtlijnen van de PKN en het RIVM is het gebouw geopend voor
geagendeerde activiteiten.
Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na instemming van het beheer.

Algemene afspraken/gebruik gebouw
●
•
●

●

●
•
•
•
•

Bij binnenkomst van het gebouw kunnen de handen worden gereinigd.
Men registreert zich bij binnenkomst.
Er wordt anderhalve meter afstand gehouden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden
behoren.
Mensen die ziek of verkouden zijn, wordt dringend verzocht om thuis te blijven.
Je blijft thuis als je zelf geen symptomen hebt, maar je huisgenoten koorts hebben of positief
getest zijn.
Dit plan wordt periodiek geactualiseerd op basis van opgedane ervaringen en/of gewijzigde
richtlijnen.
De garderobes worden niet gebruikt. Jassen worden meegenomen naar de zitplaats.
Alle handgrepen en deurkrukken worden regelmatig gedesinfecteerd.
Ontmoeting met koffie/thee is binnen mogelijk als in De Huiskamer en/of De Ontmoeting een
zitplaats beschikbaar is.
Vanwege contactonderzoek is er een aanspreekpunt waar men zich dient te melden als men
binnen 10 dagen na aanwezigheid in De Drie Ranken positief getest is op Covid 19, te weten:
coronamelding@3ranken.nl of tel. 06-22799298 ( Johan Kuipers, lid corona-team).

Vieringen
•
•

De zondagse viering wordt met beeld en geluid (via livestream) ter beschikking gesteld.
Bij vieringen zijn max. 60 bezoekers (exclusief medewerkers) toegestaan die zich tevoren hebben
aangemeld.

De volgende afspraken gelden altijd:
•

•

Bezoekers krijgen een plek aangewezen.
De zitplaatsen op de achterste drie rijen en het balkon komen niet in beeld.

Gebruik zalen
Zaal

Gebruik

Hele gebouw

Max. aantal volw.
Personen (18+)
Afhankelijk van de
ruimte en/of
activiteit

Kerkzaal

Vieringen en andere activiteiten

De Huiskamer

Ontmoeting voor gesprek of overleg

80

(incl. medewerkers)

17 aan tafels,
4 in zithoek

Gebruiksplan
De Belofte

Vergaderingen

8

De Bron

Vergaderingen

8

De Ontmoeting

Ontmoeting voor gesprek of overleg

De Toekomst
De Droom

16
12

20 (=theateropstelling)

10 zonder tafels,
7 met tafels

Organisatie vieringen
•
•
•
•

Opgeven voor vieringen is verplicht. In de weekbrief wordt de wijze waarop aangegeven.
Bezoekers komen vanaf 15 minuten voor aanvang binnen.
Bij de ingang vindt registratie plaats.
Op aanwijzing van de koster mag men de kerkzaal verlaten.

Vastgesteld door het DB kleine Kerkenraad 30 juni 2021.

