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VOORSCHRIFTEN RIVM
• Wij volgen de laatste ontwikkelingen van het RIVM op de voet.
De laatste versie van deze protocollen zijn op de website terug te vinden.
• Indien noodzakelijk zullen de protocollen aangepast worden.
• Een papieren kopie zal ten alle tijden beschikbaar zijn in de Schuilplaats
• Wij handhaven een gezondheidscheck bij de voordeur indien meer dan 100 personen
(uitgezonderd “medewerkers van dienst”) zich hebben aangemeld. Deze check bestaat uit een
korte vragenlijst. Bij weigering of twijfel zal een bezoeker (incl. de rest van het huishouden) de
toegang geweigerd kunnen worden.

• Bij minder dan 100 personen zal deze gezondheidscheck niet plaatsvinden.

INDELING ONTMOETINGSRUIMTE

• De ontmoetingsruimte kan worden gebruikt voor huiskringen en bidstonden (op 1,5 meter van elkaar).
• Dit dient vooraf gereserveerd te worden bij de koster.

• De ontmoetingsruimte is ingedeeld voor groepen vanaf 9 personen (1 persoon per set van 2 stoelen)
• De (huiskring-)leider met partner is niet meegeteld.
• Aanmeldingen geschieden via de (huiskring-)leider.
• De (huiskring-)leider kan eventueel telefonisch een gezondheidscheck uitvoeren.
• Wij adviseren een ieder om thuis gebruik te maken van het toilet en thuis de handen grondig te wassen.
• Het gebruik van een mondkapje is voor iedereen (behalve kinderen <13 jaar) verplicht bij binnenkomst en tijdens
verplaatsingen binnen het gebouw.
• Indien meerdere personen uit 1 huishouden deelnemen, dan kunnen zij gebruik maken van 1 set van 2 stoelen.
• Maximaal kunnen 20 personen tegelijk gebruik maken van de ontmoetingsruimte (10x2).

• Jassen dienen over de eigen stoel gehangen te worden.
• Voor eventueel koffie of thee graag gebruik maken van de plastic bekertjes en roerstaafjes.
• Na gebruik dient 1 persoon de stoelen te reinigen. Hiervoor zullen doekjes beschikbaar zijn.
• Ook dienen de gebruikte toiletten gereinigd te worden.

• Door de weinige ventilatie kan helaas niet gezongen worden.
• De (huiskring-)leider is verantwoordelijk voor het naleven van het protocol.

