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Samenvatting
De afvaardiging van de kerkenraad die zich zou buigen over het weer opstarten van de
erediensten in de Gereformeerde Kerk van Nijeveen, Havelte en Wanneperveen, heeft ertoe
besloten om de diensten na 1 juli weer op te starten. De eerste eredienst komt in de praktijk
uit op zondag 5 juli 2020.
Voor de dienst zullen medewerkers ofwel coördinatoren worden aangesteld, die het
gebruiksplan bewaken en in de praktijk brengen. Zij zijn verantwoordelijk voor de
controlegesprekken bij de deur (poortwachters), het tegengaan van opstoppingen
(routebewakers), het op een juiste, verantwoorde manier vullen van de kerkzaal
(plaatswijzers) en een goede schoonmaak vooraf en na tijd. Er is één algemene coördinator
die het gehele proces bewaakt.
We sluiten geen groepen uit en verbieden niemand te komen, maar we doen een beroep op
een ieders eigen verantwoordelijkheid. Wanneer iemand een algehele, fragiele gezondheid
heeft, raden wij diegene af de dienst fysiek bij te wonen.
Om het maximale aantal bezoekers van 100 niet te overschrijden, wordt van iedere
kerkbezoeker verwacht dat hij/zij zich uiterlijk op vrijdag voor 20.00 uur opgeeft door
contact op te nemen met de scriba van de Gereformeerde Kerk. De gemeente ontvangt een
extra communiqué voor wat betreft informatie rondom het opstarten van de kerkdiensten.
De kerkbezoekers lopen via een vooraf aangegeven route door de kerk. Na de diensten zal
tot nader order geen koffiemoment plaatsvinden. Toiletten zijn toegankelijk, maar wordt
zoveel mogelijk beperkt.
In het reinigingsplan staan alle contactpunten die gereinigd dienen te worden en wanneer,
en daarbij een aantal aandachtspunten waarop dient te worden gelet.
Het betreden van de kerkzaal doen we methodisch; zaal vanaf vooraan vullen, niet bij
mensen langslopen, geen handen geven. Bij het verlaten van de kerkzaal draaien we het om;
vertrekken rij voor rij, achteraan beginnen.
Voorlopig kan er helaas niet gezongen worden, maar zullen we het moeten doen met
bijvoorbeeld Youtube. Verder zal de collecte in de vorm van een schaalcollecte plaatsvinden,
om ook daar contact te vermijden. Oppasdienst en kindernevendienst kunnen plaatsvinden,
mits leiding zich daar goed bij voelt.
Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten kunnen in principe vanaf 1 juli ook plaatsvinden,
maar daarbij zal de overweging gemaakt blijven worden of het wellicht in andere vorm
(bijvoorbeeld online) kan plaatsvinden of kan worden uitgesteld. Bij alle activiteiten zullen te
allen tijde de maatregelen in acht worden genomen. Kan dit niet, dan kan de activiteit niet
doorgaan.
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Inleiding
Nijeveen, 24 mei 2020

Op dinsdag 19 mei vond er een persconferentie plaats waarin Minister President Mark Rutte
aankondigde dat de maatregelen omtrent de uitbraak van het Corona-virus iets worden
versoepeld. Het kwam erop neer dat met ingang van 1 juni kerkdiensten met maximaal 30
bezoekers mogen plaatsvinden, en met ingang van 1 juli kerkdiensten met maximaal 100
bezoekers. Hierop is een select groepje samengekomen om de mogelijkheden te bespreken.
Voor deze samenkomst waren ook de kosters uitgenodigd.
Hoewel wij allemaal het gevoel deelden om graag weer samen te komen, hebben wij ertoe
besloten per 1 juli pas weer samen te komen. We wilden geen selectie maken van
gemeenteleden die erbij zouden mogen zijn, bij een dienst met maximaal 30 bezoekers. Wij
hebben ervoor gekozen om juni te gebruiken ter voorbereiding op de heropening van de
kerk op zondag 5 juli. Zo kunnen we alle zaken in gereedheid brengen en op 5 juli op een
verantwoorde wijze weer samenkomen.
Door na 1 juli weer van start te gaan, kunnen we met maximaal 100 mensen samenkomen.
Dit lijkt ons haalbaar. Helaas bestaat de mogelijkheid dan alsnog dat we mensen moeten
teleurstellen, maar zo is de situatie nu.
Voor u ligt het gebruiksplan geschreven voor de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van
Nijeveen, Havelte en Wanneperveen. In de praktijk zal dit plan ook gedeeltelijk worden
uitgevoerd door de Hervormde Kerk van Nijeveen, daar wij nu richting onze gezamenlijke
zomerdiensten gaan. Wij zijn daarmee samen eigenaar van het plan.

Anje Lalkens
Scriba Gereformeerde Kerk Nijeveen, Havelte, Wanneperveen
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1. Voor en na de dienst
1.1 Aanstellen coördinatoren
Voor iedere dienst zullen coördinatoren worden aangewezen. Er zal per week worden
gekeken wie welke taak krijgt. Aan hen allemaal zal het gebruiksplan worden verstrekt en
voorafgaand aan de dienst zal een briefing plaatsvinden, voor zover een ieder de taak niet
eerder heeft vervuld.
Alle coördinatoren dragen een hesje, waardoor ze herkenbaar in functie zijn. Dit hesje mag
tijdens de dienst eventueel uit, maar is verplicht tijdens de coördinatiemomenten voor en na
de dienst.
De taken die te verdelen zijn, zijn de volgende:
Taak:
Poortwachter

Aantal:
2

Routebewaker

2

Plaatswijzer

3

Schoonmaak

2

Coördinator

1

Taakomschrijving
De poortwachters staan bij de ingang van de kerk en nemen
het poortgesprek voor hun rekening. Dat wil zeggen; zij
stellen iedere kerkbezoeker voor binnenkomst de volgende
vragen:
- Heeft u in de afgelopen veertien dagen koorts hoger
dan 38°C gehad?
- Heeft u verkoudheidsklachten als hoesten,
benauwdheid, neusverkoudheid of keelpijn?
- Hebben uw huisgenoten corona gerelateerde
klachten?
Als het antwoord op één van deze vragen ja is, krijgt de
poortwachter het mandaat van de kerkenraad om de
kerkganger de toegang te ontzeggen.
De routebewakers staan op strategische punten om de
kerkgangers eventueel aanwijzingen te geven. Zo staat er één
voor de oostelijke ingang (voor de sluis in de gang) en één
voor het loket in de sluis.
De plaatswijzers staan in de kerkzaal. In ieder gangpad staat
er één; zij wijzen de kerkgangers erop van vooraan de zaal te
vullen, zodat niemand voor iemand anders langs hoeft. Zij
stimuleren de kerkgangers actief om naar voren te gaan. Ook
dragen zij de verantwoordelijkheid voor het methodisch
laten leeglopen van de kerkzaal na afloop van de dienst.
De schoonmakers helpen de koster met het uitvoeren van
het reinigingsplan, meteen na kerktijd.
Iedere dienst is er één coördinator die erop toeziet dat het
gebruiksplan en het reinigingsplan correct worden opgevolgd
en de medewerkers van een briefing voorziet voorafgaand
aan de dienst.
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In dit takenoverzicht zijn de ambtsdragers, kosters, voorganger en organist niet opgenomen.
De ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) kunnen eventueel een taak uit het plan
vervullen, maar de anderen houden hun gebruikelijke taak.

1.2 Wanneer de kerk niet te bezoeken
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Nijeveen hoopt aanspraak te mogen doen op de
eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteleden van onze gemeente en die van de
Hervormde Gemeente Nijeveen, waarmee in de zomer de erediensten samen worden
gevierd.
Uiteraard zijn er stelregels, namelijk:
-

Heeft u in de afgelopen veertien dagen koorts hoger dan 38°C gehad?
Heeft u verkoudheidsklachten als hoesten, benauwdheid, neusverkoudheid of
keelpijn?
Hebben uw huisgenoten corona gerelateerde klachten?

Kun je één of meer van deze vragen met ja beantwoorden, dan verzoeken wij u met klem
thuis te blijven.
Risicogroepen
Er is ons gevraagd een standpunt in te nemen voor wat betreft risicogroepen, zoals
bijvoorbeeld zeventigplussers en long-, hart- en diabetespatiënten. Wij vinden het lastig om
te zeggen; zij zijn niet welkom in de dienst. Wij doen ook hier een beroep op de eigen
verantwoordelijkheid van de persoon in kwestie. Daar bijvoorbeeld de ene zeventigplusser
de andere niet is, vragen we hen zelf de volgende vragen te beantwoorden:
-

Hoe is uw algehele gezondheid?
Voelt u zich op dit moment fit?
Bent u bang om ziek te worden?

Normaal gesproken zouden we zeggen; angst is een slechte raadgever, maar wanneer u echt
bang bent om ziek te worden, is het wellicht toch beter dat u thuisblijft.

1.3 Het aantal kerkgangers
In de kerkzaal kunnen 100 kerkgangers tegelijk aanwezig zijn, conform de richtlijnen van de
overheid en het RIVM. Dit aantal van 100 is exclusief de ambtsdragers en andere
medewerkers (voorganger, organist, ouderling, diaken, kosters).
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1.4 Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers
Door de gemeenteleden te vragen van tevoren te laten weten dat ze komen, zullen we
voorkomen het maximum aantal bezoekers te overschrijden.
Ieder gemeentelid moet zijn kerkgang hebben aangemeld door te bellen met of een bericht
te sturen naar 06-12529230 (scriba Anje Lalkens) of een mail te sturen naar
scribaat@gereformeerdekerk.nl . We werken volgens het “wie het eerst komt, die het eerst
maalt”-principe. Daarmee hoeven we geen loting te laten plaatsvinden. Wanneer we over de
100 mensen zijn gekomen, kunnen we dit meteen doorgeven als iemand zich wil opgeven.

1.5 Binnenkomst en vertrek kerkgebouw
Voor aanvang van de dienst zal de westelijke ingang aan de voorzijde gebruikt worden. De
oostelijke ingang is dan gesloten, om tegengestelde richtingen in de hal te voorkomen.
Bij aankomst in de kerk zullen de kerkgangers worden opgevangen door twee
poortwachters. De poortwachters zijn herkenbaar aan hun hesjes. Zij zullen met de
kerkgangers het controlegesprek voeren en aanwijzingen geven.
De kerkgangers worden op de lijst afgevinkt. Om dit proces goed te laten verlopen en de
dienst om 10.00 uur te kunnen laten aanvangen, wordt men gevraagd op tijd te komen.
Iedere kerkganger desinfecteert zijn of haar handen, bij het binnentreden van de kerk. De
kerk zal zorgen voor voldoende desinfectiemiddel.
In de hal is éénrichtingsverkeer. Mensen worden verzocht om – wanneer ze op hun plek
zitten – zo veel mogelijk op één plek te blijven zitten.
In de hal kan men geen gebruik maken van de kapstokken. Wanneer men een jas bij zich
heeft, kan deze aan de stoel in de kerkzaal worden gehangen.
In de kerkzaal staat in ieder gangpad een plaatswijzer, die men van voren af aan de zaal zal
laten vullen.
Na afloop van de dienst zullen de plaatswijzers de kerk ook methodisch leeg laten lopen,
door de rijen één voor één vanaf achteraan de kerk laten verlaten.
Het verzoek is dan aan de kerkgangers, om meteen te vertrekken. Ook geldt het vriendelijke
doch dringende verzoek; ga niet op de parkeerplaats een praatje staan maken. Hierdoor
kunnen andere mensen mogelijk verhinderd worden naar hun fiets dan wel auto te lopen en
te vertrekken, waardoor buiten een opstopping kan ontstaan.
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1.6 Koffiedrinken en ontmoeting na de dienst
Tot nader order is er geen koffie-/ontmoetingsmoment na de dienst. Dit neemt helaas te
veel risico met zich mee op het gebied van fysiek contact en hygiëne.
Wanneer dit weer verantwoord wordt geacht, zal dit naar de gemeente worden
gecommuniceerd.

1.7 Gebruik toiletten
Wij zijn van mening dat we het gebruik van toiletten niet kunnen verbieden, maar
kerkgangers wordt wel verzocht dit zoveel mogelijk te beperken. De toiletten worden na de
dienst schoongemaakt, door een schoonmaakploegje.

1.8 Ventileren
Tijdens de dienst is het van belang dat er goed geventileerd wordt. Dit betekent dat beide
nooduitgangen aan weerszijden van het liturgisch centrum open moeten staan tijdens de
dienst, evenals de deuren in de sluis en de ingang van het gebouw. Door de lucht constant te
verversen, is de kans kleiner dat het virus – mocht het binnenkomen – blijft hangen.
Verder heeft ventileren door de week geen specifiek nut.
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2. Reinigingsplan
2.1 Voor de dienst
Voordat de kerk opengaat voor bezoekers, gaan de schoonmakers eerst alle volgende
contactpunten bij langs, met allesreinigerdoekjes:
• Lichtknoppen
• Deurkrukken
• Handgrepen
• Scherm koffieautomaat
• Kranen
Voor aanvang van de dienst wordt iedere kerkganger gevraagd handen te desinfecteren. De
kerk verzorgt hiertoe materiaal.
In de toiletten zijn wegwerphanddoekjes aanwezig om handen mee af te drogen na het
wassen. Er is een prullenbak zonder handgreep, waardoor deze niet hoeft worden
aangeraakt.

2.2 Na de dienst
Na de dienst worden kerkgangers verzocht vlot het gebouw te verlaten. Met de
schoonmaakgroep wordt de volgende lijst afgewerkt:
Reinigen:
• Prullenbakdeksels
• Lichtknoppen
• Deurkrukken
• Kranen
• zeeppompjes
• Scherm koffieautomaat
• Handgreep koelkast
• Aankleedkussen oppasruimte
• Alle oppervlakten in de oppasruimte
• Alle oppervlakten in de kindernevendienstruimte (indien gebruikt)
• De oppervlakten in de consistorie
De keuken wordt voor, tijdens en na de dienst alleen betreden door de kosters. Hier hoeft
nauwelijks iemand te zijn daar er geen koffiemoment en afwas is. De keuken hoeft dan ook
niet iedere keer grondig te worden schoongemaakt.
De toiletten worden reinigen, na de diensten. Daarbij dienst het schoonmaakploegje
aandacht te hebben voor:
• De toiletbril
• De toiletpot
• De vloer in het hokje
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•
•
•
•
•

De doorspoelknop
Kraan
Zeeppompje
Handdoekjesdispenser
Wastafel

2.3 Benodigdheden
-

Wegwerpdoekjes
Latexvrije handschoentjes maat L
Handdesinfectiemiddel
Hesjes

N.b. Ruimtes die niet zijn gebruikt, hoeven niet schoongemaakt te worden.
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3. Gebruik van de ruimtes
3.1 Inrichting en gebruik kerkzaal: looprouteplan
De zaal in:
Ø De looproute begint bij de westelijke ingang aan de zuidzijde van het gebouw. Daar
komen de kerkgangers het gebouw binnen. Daar wordt men opgevangen door de
poortwachters en wordt het controlegesprek met hen gevoerd, en vervolgens
desinfecteert men hun handen.
Ø Men wordt door de gang geleid, kan hier geen jassen ophangen.
Ø Dan wordt men door de sluis naar de kerkzaal geleid, waar een vertakking is in drie
richtingen; linker gangpad, middenpad en het rechter gangpad.
Ø In iedere gangpad wordt men opgevangen door een plaatswijzer, die hen naar hun
plaats brengt en zo de zaal van voren af aan vult.
De zaal uit:
Ø Door de plaatswijzers worden rijen één voor één aangewezen om de kerkzaal te
verlaten. Daarbij krijgen ze het dringende verzoek om de rij in beweging te houden;
niet blijven hangen, en vertrekken.
Ø Men wordt dezelfde route langs geleid als de zaal in; weer via het gangpad, de sluis
door, de hal door naar de westelijke deur.

3.2 Overige ruimtes
De overige ruimtes liggen allemaal op de route richting de kerkzaal. Het gaat dan om de
ruimtes:
•
•
•
•
•

Oppasdienst
Kindernevendienst
Consistorie
Toiletten
keuken
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4. De eredienst
4.1 Muzikale medewerking aan de kerkdienst
Er kan muzikale medewerking worden verleend aan de diensten, in de vorm van orgelspel of
door muziek af te spelen via de beamer.

4.2 Zingen tijdens de vieringen
Zingen gaat tijdens de diensten voorlopig niet gebeuren. Zingen lijkt een grote bron van
besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag
daarvan niet bekend is, vindt er geen samenzang plaats. Helaas betekent dit ook dat
playbacken – of wel meezingen zonder geluid – niet toegestaan is.
Als alternatief kunnen we de dominees die spreken vragen mee te denken, door links naar
filmpjes op youtube mee te sturen. Daar zijn filmpjes ook te vinden van allerlei liederen.
Verder zijn online ook uitvoeringen van liederen door het EO-programma Nederland Zingt te
vinden, die wellicht gebruikt kunnen worden.

4.3 Collectes
De normale collectezakken kunnen niet gewoon gebruikt worden, vanwege het
infectiegevaar. De collectes kunnen worden gehouden in de vorm van schaalcollectes bij de
uitgang.

4.4 Oppasdienst/kindernevendienst/jeugdwerk
De oppasdienst kan gewoon plaatsvinden, volgens normale planning. Kindernevendienst
vond al niet plaats in de zomermaanden. Er moet te allen tijde worden voldaan aan de
voorschriften. Daarbij is het ook een voorwaarde dat de leiding zich comfortabel voelt met
de activiteiten. De kinderen uit de oppasdienst worden niet opgehaald tijdens de zegen.
Voorgangers kunnen verzocht worden de zegen ook voor hun te vragen, maar om extra
beweging in het pand te voorkomen, blijven zij tijdens de zegen in de oppasruimte.
Bij de oppasdienst is een verpakking met allesreinigerdoekjes aanwezig, waarmee de
oppervlakten na het opvangmoment dienen te worden afgenomen. Dit is ook opgenomen in
het reinigingsplan.

4.5 Gebruik van katheders en liturgisch centrum
De dominee maakt gewoon gebruik van het liturgisch centrum, maar vanwege het
infectiegevaar maken we de komende periode geen gebruik van lectors. Na de dienst dienen
alle oppervlakten in het liturgisch centrum te worden gedesinfecteerd.

Gebruiksplan GKN erediensten na 1 juli 2020
Anje Lalkens – mei 2020

12

5. Bijzondere vieringen en bediening van sacramenten
5.1 Bediening van de sacramenten
Heilig avondmaal
Het heilig avondmaal kan plaats vinden door gebruik te maken van kleine cups voor de wijn
en van te voren gesneden brood. Dit kan geplaatst bij de uitgang, waar de voorganger de
zegen erbij – op 1,5m afstand – kan uitspreken. Dit moment zou dan aan het einde van de
dienst kunnen plaats vinden, waarbij men na te hebben deelgenomen aan het avondmaal,
meteen kan vertrekken.
Dit is niet zoals wij dit in de gemeente gewend zijn avondmaal te vieren, maar een manier
om toch het offer van Jezus Christus te kunnen blijven gedenken.
Doop
In de noodverordening die op 1 juni 2020 is ingegaan, is de dominee aangewezen als
contactberoep. Dit betekent dat hij bepaalde handelingen mag uitvoeren, binnen de 1,5m
afstand. Daarom mag de doop op de manier zoals we gewend zijn worden uitgevoerd.
Echter, wanneer de doopouders of dominee het wenselijk vinden toch de 1,5m afstand in
acht te nemen, kan er gedoopt worden met verlengde arm of kan de keuze gemaakt worden
de doop uit te stellen tot een moment waarop het veiliger wordt geacht.
Zegenen
In principe was in onze de gewoonte al om de zegen in de erediensten uit te spreken vanuit
het liturgisch centrum/het podium. Dit is op geruime afstand en kan daarom gewoon om de
gewone manier plaatsvinden.

5.2 Overige diensten (rouw, huwelijk, belijdenis, bevestiging predikant/ambtsdragers)
Deze diensten mogen gewoon plaatsvinden. Echter, wanneer de bewuste dienst plaatsvindt
binnen 48 uur voor of na de eredienst op zondag, zal er een schoonmaakteam moeten
worden gemobiliseerd. Wanneer er meer dan 48 uur tussen beide diensten zit, is
schoonmaken niet nodig, omdat het virus na 48 niet meer actief is.
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6. Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
Bij bijeenkomsten anders dan kerkdiensten kunt u denken aan: vergaderingen,
beroepingswerk, gemeentevergaderingen, jeugdwerk e.d. Hoewel het qua aantal weer mag
vanaf 1 juli, moeten we bij het organiseren van alle activiteiten ons afvragen of het
noodzakelijk en wenselijk is dat het georganiseerd wordt of dat het wellicht even kan
wachten.
Bij alle bijeenkomsten die worden georganiseerd, zullen de maatregelen in acht moeten
worden genomen en het reinigingsplan in de praktijk worden gebracht.

6.1 Kerkenraad
Vanaf 1 juni mogen kerkenraadsvergaderingen reeds plaatsvinden. Echter, het blijft zaak om
alle maatregelen ook na 1 juli aan te houden en alle deelnemers aan de vergadering kritisch
te laten bekijken of zij deel kunnen nemen aan de vergadering, voor wat betreft hun
gezondheid.

6.2 Beroepingswerk
Het beroepings-/benoemingswerk in samenwerking met de Hervormde gemeente van
Kolderveen en Dinxterveen kan verdergaan. Gedeeltelijk zou dit proces online verder
kunnen gaan, maar wanneer de gezamenlijke beroepingscommissie het wenselijk vindt om
een fysieke samenkomst te organiseren, kan dat.

6.3 Jeugdwerk
Jeugdactiviteiten mogen – onder de voorwaarde dat de maatregelen in acht worden
genomen – weer plaatsvinden. Jeugd in de leeftijd tot 12 jaar hoeft geen afstand te
bewaren, bij de jeugd van 13 tot 18 jaar geldt deze maatregel wel.
Verder kan het jeugdwerk gebruik maken van verschillende “Corona-proof” werkvormen,
zoals die beschreven staan op www.jongprotestant.nl

6.4 Andere activiteiten
Voor alle andere activiteiten moet de afweging worden gemaakt of doorgang ervan
noodzakelijk is, of dat het beter kan worden doorgeschoven.
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Bronnenlijst
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
www.jongprotestant.nl
www.protestantsekerk.nl
Mw. E.I. Cardol, infectiepreventie deskundige Deventer Ziekenhuis
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Bijlage 1: Formulier coördinatoren per dienst

Datum dienst:
Coördinator vandaag:

Poortwachter

Naam:

E-mailadres:

Routebewaker:

Naam:

E-mailadres:

Plaatswijzer:

Naam:

E-mailadres:

Schoonmaak:

Naam:

E-mailadres:

Formulier bewaren in de daarvoor bestemde map (in kopieerruimte Gereformeerde Kerk)
Gebruiksplan GKN erediensten na 1 juli 2020
Anje Lalkens – mei 2020

16

Bijlage 2: Checklist reinigingsplan
Graag afvinken wat is schoongemaakt
Voor de dienst:
Desinfecteren:
Lichtknoppen
Deurknoppen
Handgrepen
Scherm koffieautomaat
Kranen
Controleren:
Voorraad handdoekjes toiletten
Voorraad handzeep in de toiletten
Aanwezigheid handdesinfectiemiddel bij de ingang

Na de dienst:

Desinfecteren:
Prullenbakdeksels
Lichtknoppen
Kranen
Zeeppompjes
Scherm koffieautomaat
Deurkrukken
Handgreep koelkast
Aankleedkussens oppasruimte
Alle oppervlakten in de oppasruimte
Alle oppervlakten in de kindernevendienstruimte (indien gebruikt)
Alle oppervlakten in consistorie

Toiletten schoonmaken:
Toiletbril
Toiletpot
De vloer in het hokje
Tegels aan de wand tot 1 meter van de grond
Doorspoelknop
Kraan
Zeeppompje
Handdoekjesdispenser
Wastafel
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Bijlage 3: Formulier registratie bezoekers
Familie:

Aantal personen:

Teleefoonnummer:
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