PGH 20220126 ondanks zeer hoge besmettingsaantallen toch versoepelen…

Meer mogelijkheden voor kerkdiensten, basisregels noodzakelijk!
Alhoewel de besmettingen nog sterk stijgen heeft de rijksoverheid op de persconferentie van
dinsdagavond 25 januari j.l. een aantal versoepelingen bekend gemaakt, die ook van belang zijn voor
kerkdiensten en andere (kerkelijke) activiteiten. Hierbij werd benadrukt dat het naleven van de
voorwaarden door iedereen hierbij van groot belang is. De minister-president gaf aan dat met deze
verruiming van de maatregelen de regering bewust de grenzen van het mogelijke heeft opgezocht.

De maatregelen gelden voor 6 weken dus tot 8 maart a.s., met een tussentijds weegmoment na 3
weken op dinsdag 15 februari a.s.

Nu er weer meer mogelijk is geworden is het van groot belang om
ook verantwoordelijkheid voor elkaar in de praktijk te tonen.

1 Kerkdiensten / huwelijksdiensten / uitvaartdiensten
De wettelijke verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden is nu bepalend voor het
maximum aantal kerkgangers. Dit heeft tot gevolg dat ca. 30% van de normale capaciteit aan
zitplaatsen kan worden gebruikt. De 1,5 meter afstand geldt niet voor personen die tot eenzelfde
huishouden behoren.

2 Belangrijk zijn de volgende algemene randvoorwaarden
•
•
•
•

Nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten).
Placering in het kerkgebouw (= na binnenkomst een zitplaats zoeken, dit geldt voor de
kerkzaal, overige zalen en rondom de bar).
Hygiënemaatregelen: desinfecteren van handen bij binnenkomst (en zo vaak als nodig wordt
geacht) en plekken waar de handen kan worden gewassen met desinfecterende handzeep.
De looproutes van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om
ook daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden (ook in de sanitaire voorzieningen geldt
de onderlinge 1,5 meter afstand).
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3 Aandachtspunten
3.1 Ventilatie
Ventilatie van de kerkruimte en overige ruimten in het gebouw blijft van groot belang. Houd rekening
met omvang en hoogte van de kerkruimte. Onderzoek heeft uitgewezen dat goede ventilatie
bijdraagt in de beperking van de overdracht van het coronavirus. Wanneer een zaal gebruikt wordt
zal deze ruimte (ook tijdens gebruik) geventileerd moeten kunnen worden.

3.2 Samenzang
Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze
te zingen.

3.3 Mondkapjes
Het dingende advies blijft om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij alle overige
verplaatsingen door het gebouw. Vanuit overheidswege wordt dringend geadviseerd om medische
mondkapjes type II, type IIR of FFP2 te gebruiken.

3.4 Online-kerkdiensten
Het blijft aanbeveling verdienen te kerkdiensten ook digitaal te blijven uitzenden. Zo kunnen
kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven meevieren.

4 Overige (kerkelijke) activiteiten
4.1 Catechese, andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen
Catechese, andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen weer plaatsvinden. Ook hier
zijn de naleving van de regels onder punt 2 van groot belang.

4.2 Jeugdwerk
Voor kerkelijk jeugdwerk kan ook aansluiting worden gezocht bij de voorschriften en advies die
gelden voor scholen en/of voor georganiseerd jeugdwerk. Activiteiten binnen en buiten zijn
mogelijk. Let op bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 m
onderlinge afstand. http://www.scouting.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-hetcoronavirus-covid-19

4.3 Repetities koren en cantorijen
Ook repetities van koren en cantorijen zijn weer mogelijk geworden. De regels die gelden voor
amateurkoren verdienen hierbij aandacht.

De repetities kunnen onder de volgende voorwaarden plaatsvinden:
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•
•
•
•

•
•

Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht (vanaf 13 jaar), zowel bij verplaatsing door
de locatie als op een zitplaats. Alleen tijdens het zingen mag het mondkapje af.
Voor kunst- en cultuurbeoefening is een coronatoegangsbewijs (ctb) voor iedereen vanaf 18
jaar verplicht.
Ook na controle van het coronatoegangsbewijs (ctb) (zoals door de koepel van koren is
aanbevolen) is het dragen van een mondkapje én de 1,5 meter afstand verplicht.
Voor het zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger. De zangers
dienen zo te zitten dat zij in zigzagformatie zingen zodat de zangrichting vrij blijft.

De afstand tussen de zangers en dirigent bedraagt minimaal 2,6 meter.
De afstand tussen zangers en publiek bedraagt minimaal 5 meter.

4.4 Coronatoegangsbewijs
Bij verhuur van ruimten voor andere bijeenkomsten of uitvoeringen of koor-/cantorijrepetities
dienen de voorschriften die daarvoor gelden (zoals gebruik van Coronatoegangsbewijs (CTB) en van
mondkapjes) te worden nagekomen.

4.5 Sluitingstijd gebouw
Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met de landelijke algemene sluitingstijd van 22 uur.

