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Corona maatregelen Geertekerk 
t.b.v. intern gebruik GK / gebruik door betrokkenen GK 
 
Maatregelen die bij gebruik van de Kerkzaal, Zuidfoyer, Cannemanfoyer, Opkamer, Bovenkamer en 
andere ruimtes door  kleinere gezelschappen in acht moeten worden genomen.  
 

• Stel iemand aan uit de kring van aanwezigen die verantwoordelijk is en die toeziet op de 
uitvoering en handhaving van de preventieve maatregelen. Zorg ervoor dat er iemand bij de deur 
staat om de bezoekers te ontvangen 

 

• Bij binnenkomst triage (check of er sprake is van verkoudheid – en of hoestklachten, koorts of 
een huisgenoot met klachten) 

 

• Bij binnenkomst handen desinfecteren (pompjes staan bij de ingangen) en mondkapjes voor 
zolang men loopt. Eenmaal op de zit plaats kunnen ze af. 

 

• Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar zowel bij binnenkomst, als in de ruimte, als bij vertrek  
 

• Denk na over de looproute (binnenkomst en vertrek) vooral belangrijk bij grotere gezelschappen 
( > 15 personen) 

 

• Voorkom drukte in de garderobe; bij grotere gezelschappen ( > 15 personen) jas meenemen en 
onder de stoel leggen  

 

• Registratieformulier invullen zodat in geval van coronabesmetting achterhaald kan worden wie 
er aanwezig waren 

 

• Opstelling van de stoelen 1,5 meter (voor, achter, links, rechts)  
 

• Desinfecteren vooraf en achteraf: denk aan handvaten, leuningen, deurknoppen, tafeloppervlak, 
toilet. Desinfecterende spray + papieren handdoekjes liggen in de keuken en in de gang 1e 
verdieping kosterwoning  

 

• Hand microfoons met grill rooster voorzichtig afnemen met desinfecterend doekje 
 

• Bezoek toiletten toegestaan; max 2 personen tegelijk in zowel het damestoilet als herentoilet  
 

• Zet alles na afloop weer terug op de juiste plek en/of in de oorspronkelijke opstelling 
 

• Zie achterzijde schema voor aantallen bezoekers per ruimte 
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Kerkzaal 

maximaal 30 bezoekers voor kerkdiensten exclusief 

mensen met een taak 

maximaal 30 personen voor overige bijeenkomsten 

Foyers maximaal 14 personen 

Opkamer maximaal 04 personen aan de tafel of 6 personen in 

een kring ( stoelen tegen de muren plaatsen) 

Bovenkamer maximaal 06 personen aan de tafel of 8 personen in 

een kring (stoelen tegen de muren plaatsen) 

Predikantskamer maximaal 04 personen 

 


