Gebruiksplan De Hof

versie 2.0 (10 oktober 2020)

Gebruiksplan
Locatie: De Hof

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd
door de Protestantse Kerk Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier
aanleiding voor is.
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Inleiding
Medio mei 2020 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland een
protocol opgesteld om gefaseerd het gebruik van het kerkgebouw als plaats van
samenkomst weer mogelijk te maken. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervat, moet er een
gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons kerkgebouw
toegespitste praktische invulling. Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk
handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond verstand
van even groot belang.
Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden en ligt ter inzage in De Hof. Het
blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. De meest recente versie is
beschikbaar via de website van de kerk of op te vragen bij de scriba.
Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand,
kwetsbare personen e.d. in acht nemen.
De kerkenraad
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1. Doel en functie van dit gebruiksplan
1.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
• bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een
vaccin is, zodat de zorg het aankan; als kerk willen we daarin onze
verantwoordelijkheid nemen;
• bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren, we zien het maken van
goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
• volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding
blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te
staan.
1.2

functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen
en buiten onze gemeente;
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw
aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

1.3

algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader
van onze doelstelling:
• anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren;
• mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen
met anderen uit hun huishouden;
• de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en
hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en
de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
• op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en
stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig
zullen actualiseren.
• De Hof wordt gebruikt voor “overige” kerkelijke en niet kerkelijk activiteiten.
Kerkdiensten vinden in de andere gebouwen van de Protestantse Gemeente
Hurdegaryp plaats.
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2. De activiteiten
Voor de diverse activiteiten wordt per activiteit een detaillering van de werkwijze gemaakt
en steeds toegevoegd aan het gebruiksplan.
2.1

Elke bezoeker dient een mondkapje te dragen bij “verplaatsingen” binnen het gebouw.

2.2

Er worden alleen bezoekers toegelaten die bekend zijn. Dit kan als men zich vooraf
gemeld heeft bij de organisatoren of als men naam en telefoonnummer registreert bij
binnenkomst.

2.3

Bij de ingang van De Hof worden de mensen begroet en informeert de organisator
naar de gezondheid van de mensen:
1. Bent u gezond?
2. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen:
neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
3. Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Als op vraag 1 het antwoord ‘nee’ of op vraag 2 en/of vraag 3 ‘ja’ is, dan mag u De Hof
niet bezoeken.

2.4

Het aantal bezoekers dat in De Hof aanwezig mag zijn is beperkt en wordt per activiteit
bepaald. We hebben het maximaal mogelijke aantal bepaald op 30. Zolang de 1,5
meter regel geldt is dat het maximale aantal.

2.5

Persoonlijke bescherming: bij de ingang staan desinfecterende middelen, die
‘verplicht’ gebruikt moeten worden. De organisator houdt hier toezicht op. Bezoekers
wordt gevraagd toiletbezoek tot een minimum te beperken en bij gebruik van het
toilet wordt verzocht dit te reinigen.
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3. Besluitvorming en communicatie
3.1

Besluitvorming: deze en volgende versies van het gebruiksplan zijn door de kerkenraad
vastgesteld via digitale instemming per e-mail.

3.2

Communicatie: het actuele gebruiksplan wordt op de website gepubliceerd en ligt in
De Hof ter inzage.

3.3

De Corona huisregels zijn onder de aandacht van de bezoekers gebracht via een
poster in de hal van De Hof.

3.4

Corona huisregels:
• Draag mondkapje bij verplaatsing.
• Bezoek gebouw alleen na registratie.
• Desinfecteer uw handen bij betreden.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Schud geen handen en vermijd fysiek contact.
• Volg de aanwijzingen van de organisator omtrent de beste looproutes.

5 van 6

Gebruiksplan De Hof

versie 2.0 (10 oktober 2020)

4. Slotbepalingen
Met dit gebruiksplan geeft de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp
invulling aan het protocol zoals gepubliceerd door de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is op moment van schrijven in
overeenstemming met de geldende richtlijnen vanuit de overheid en zal worden aangepast
op basis van opgedane ervaring of zodra de richtlijnen daar aanleiding toe geven.

Bijlagen:
1. Gebruiksplan t.b.v. Yogalessen in De Hof versie 2.0 dd. 10 oktober 2020
2. Gebruiksplan t.b.v. Opbaring/Rouw in De Hof versie 1.0 dd. 10 oktober 2020
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Yogalessen in De Hof
In De Hof geldt een gebruiksplan. Dit gebruiksplan dient als bescherming voor de gebruikers. Dit document is een
specificatie voor de Yogalessen.
Algemeen
• Vooraf wordt de grote zaal ingericht:
o De temperatuur in de hal wordt ook bewaakt, zodat er geen tocht ontstaat als er deuren open
staan.
o De stoelen worden verplaatst naar een ruimte waar ze niet tot last zijn.
o Er wordt de mogelijkheid geschapen dat de instructrice verantwoord in de ring kan komen.
o De schuifdeur naar de hal blijft waar mogelijk open, dan is er meer ruimte.
• De deelnemer mag het gebouw alleen betreden als hij/zij:
o Zich gezond voelt.
o Geen klachten heeft die kunnen wijzen op Corona, zoals verkoudheid, niezen of loopneus.
o De afgelopen twee weken niet in contact is geweest met iemand die coronaverschijnselen heeft,
mogelijk heeft of heeft gehad.
• Tijdens de les:
o Tijdens een verplaatsing draagt de deelnemer een mondmasker; is de verplaatsing beëindigd, dan
mag het mondkapje weer af.
o De deelnemer neemt zijn/haar eigen matje mee en gebruikt alleen zijn/haar eigen matje.
o De eigenaar is verplicht toe te zien op naleving van de regels en heeft de bevoegdheid dit te
controleren.
• Na afloop wordt de zaal weer in de oorspronkelijke toestand achtergelaten (door Aline, …)
o Gebruikte ruimtes worden gereinigd.
o Indien het toilet gebruikt is wordt die gereinigd.
o Stoelen worden, indien noodzakelijk teruggezet.
o De reiniging wordt aangetekend in het logboek.
Binnenkomst:
• De deelnemer mag alleen naar binnen als hij/zij geregistreerd is met naam, adresgegevens en
telefoonnummer. Deze lijst is in het bezit van Aline.
• De deelnemer komt het gebouw binnen via de reguliere ingang.
• Voor het betreden van het gebouw vraagt Aline de deelnemer expliciet naar de bovengenoemde zaken
omtrent de gezondheid.
• Bij binnenkomst desinfecteert de deelnemer zijn/haar handen en doet hij/zij een mondkapje op.
• Na de desinfectie wordt de deelnemer naar de zaal geleid en wordt hem/haar een plaats toegewezen.
• Eenmaal op zijn/haar plaats mag het mondkapje weer af.

Yoga-activiteiten:
• De deelnemers houden steeds 1,5 m afstand tot elkaar en de overige aanwezigen.
• De ramen en deur naar de hal blijven open, zo ook de deur naar de nooduitgang en het raam boven de
nooduitgang in de rechter zaal, om voldoende ventilatie te waarborgen.
Vertrek:
• Na afloop van de Yoga of bij een activiteit buiten verlaat de deelnemer het gebouw via de reguliere
uitgang.
• Als de deelnemers het gebouw heeft verlaten reinigt de instructrice alle zaken waar een deelnemer mee
in aanraking is geweest of in aanraking mee kan zijn geweest
• Toilet gebruik: Indien nodig kan gebruik worden gemaakt van het toilet. Het toilet moet na gebruik weer
schoongemaakt worden.
Alleen als we deze regels hanteren kunnen we de gebouwen blijven gebruiken, is de kans op besmetting
relatief klein en zorgen we goed voor elkaar!
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Opbaring en plechtigheden bij overlijden in De Hof, Van Weerden Poelmanstraat 3, Hurdegaryp
In De Hof geldt een gebruiksplan. Dit gebruiksplan dient als bescherming voor de gebruikers. Dit document is een specificatie
voor een opbaring en een plechtigheid in De Hof na een overlijden.
Algemeen
• Algemeen:
o Een ieder dient de 1,5 meter afstand te respecteren.
o Elke bezoeker dient een mondkapje te dragen bij “verplaatsingen” binnen het gebouw.
• Vooraf worden de zalen ingericht.
o De meest zuidelijke zaal (rechts) wordt ingericht voor het opbaren van de overledene.
o De grote zaal wordt ingericht voor een plechtigheid /dienst.
o Er wordt een looprichting met de betrokkenen besproken, kruisende bewegingen worden waar mogelijk
vermeden.
• Een bezoeker mag het gebouw alleen betreden als hij/zij:
o Zich gezond voelt.
o Geen klachten heeft die kunnen wijzen op Corona, zoals verkoudheid, niezen of loopneus.
o De afgelopen twee weken niet in contact is geweest met iemand die coronaverschijnselen heeft, mogelijk
heeft of heeft gehad.
• Na afloop worden de zalen weer in de oorspronkelijke toestand achtergelaten.
o Gebruikte ruimtes worden gereinigd.
o Indien het toilet gebruikt is wordt die gereinigd.
o Stoelen en tafels worden teruggezet.
o De reiniging wordt aangetekend in het logboek.
Bezoek naaste familie
• De familie registreert zich elke keer dat zijn naar binnen gaat voor een bezoek aan de overleden dierbare. Als naam,
adresgegevens en telefoonnummer reeds bekend zijn, dan volstaat de (eenduidige) naam.
• De familie komt het gebouw binnen via de reguliere ingang.
• Bij binnenkomst reinigt de bezoeker zijn/haar handen bij de desinfectiezuil.
• Na de desinfectie wordt de deelnemer naar de zaal rechts geleid.
• Na het bezoek verlaat de bezoeker het gebouw via de hoofduitgang, waarbij voorkomen wordt dat men anderen
tegen komt (dan even wachten).
Condoleren
• De bezoeker mag alleen naar binnen als hij/zij geregistreerd is met naam, adresgegevens en telefoonnummer.
• De bezoeker komt het gebouw binnen via de reguliere ingang.
• Voor het betreden van het gebouw vraagt de organisator expliciet naar de gezondheid van de bezoeker.
• Bij binnenkomst reinigt de deelnemer zijn/haar handen bij de desinfectiezuil.
• Na de desinfectie wordt de deelnemer naar de zaal rechts geleid.
• Na condoleren verlaat de bezoeker het gebouw via de nooduitgang in het betreffende lokaal.
Plechtigheid
• De bezoeker mag alleen naar binnen als hij/zij geregistreerd is met naam, adresgegevens en telefoonnummer.
• De deelnemer komt het gebouw binnen via de reguliere ingang.
• Voor het betreden van het gebouw vraagt de organisator expliciet naar de gezondheid van de bezoeker.
• Bij binnenkomst reinigt de deelnemer zijn/haar handen bij de desinfectiezuil.
• Na de desinfectie wordt de deelnemer naar de grote zaal geleid en wordt hem/haar een plaats toegewezen.
• De eerste bezoekers nemen voorin plaats, de laatste bezoekers achterin. Zo wordt voldoende afstand gehouden
• Na de plechtigheid verlaten de bezoekers het gebouw als eerste, via de hoofdingang.
• De bezoekers zorgen er voor dat er voldoende ruimte (1,5) blijft, zodat de naaste familie op ruimte afstand kan
passeren.
• De directe familie en de kist gaan als laatste uit de ruimte naar de auto of de begraafplaats.

Alleen als we deze regels hanteren kunnen we de gebouwen blijven gebruiken, is de kans op besmetting relatief klein en
zorgen we goed voor elkaar!
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