Aanpassing van de coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH ( 4 – 11 – 2020).

Om de kans op overdracht van het SARS-CoV-2 (hierna benoemd als Covid-19) binnen de
kerkgebouwen van de PGH te beperken en liefst tegen te gaan, is het belangrijk om de onderstaande
adviezen als beleid bij de wijkgemeenten neer te leggen. Er moet worden aangetekend dat we leven
met de actualiteit van de dag, wanneer noodzakelijk kunnen genomen besluiten worden bijgesteld.
Dit document is opgesteld naar aanleiding van de persconferentie van 3 november 2020.
Hieronder volgt een overzicht van maatregelen die gelden in alle gebouwen van de Protestantse
Gemeente Hoogeveen. Dit zijn bestaande maatregelen én de aanpassingen n.a.v. de persconferentie
van 3 november j.l.
De maatregelen gaan in op 4 november 2020, om 22.00 uur. De maatregelen zijn in ieder geval
geldend tot en met 18 november 2020.
 Algemene maatregelen (ongewijzigd).
Om het coronavirus onder controle te houden blijft de naleving van de belangrijkste basisregels die
door het RIVM zijn opgesteld belangrijker dan ooit. Dus:
 Was vaak de handen met water en zeep.
 Houd 1,5 meter afstand (= 2 armlengtes) van andere personen.
 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 Schud geen handen.
 Vermijdt drukke plekken en geef elkaar de ruimte.
 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, lichte hoest of
verhoging tot 38 graden celsius.
 Wanneer er sprake is van koorts, blijft de persoon thuis, maar ook de huisgenoten. Wanneer
er 24 uur geen klachten zijn mogen de personen weer naar buiten.
 Personen boven de 70 jaar en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten extra
voorzichtig zijn. Het kan verstandig zijn om voorlopig thuis te blijven.
 In de gebouwen geldt een dringend advies tot het dragen van mond-neus-maskers. Alleen
wanneer een vaste zitplaats wordt ingenomen mag het mond-neus-masker af.
Bovenstaande maatregelen blijven gelden totdat het RIVM besluit deze maatregelen te versoepelen.
 Verplichting tot desinfecteren van handen. (ongewijzigd).
Om de verspreiding van het Covid-19 tegen te gaan is hygiëne heel belangrijk. Dit geldt ook voor
goede handhygiëne. Naast de verspreiding via de lucht, kan de verspreiding ook via
oppervlaktecontacten plaatsvinden.
Binnenkomst gebouw: Bij binnenkomst dienen medewerkers en gasten de handen te desinfecteren
met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
Toiletbezoek: Na ieder toiletbezoek dienen de handen met water en zeep te worden gereinigd.
Aanvullend kunnen de handen gedesinfecteerd worden.
 Erediensten: maximaal 30 personen (excl. direct betrokken medewerkers aan de dienst).
Vanuit overheidswege is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan het advies gegeven dat
maximaal 30 bezoekers aanwezig mogen zijn in de eredienst. Dit aantal is exclusief alle directe
betrokken medewerkers. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid houden we ons als PGH
aan dit aantal.
Het dringende advies is gegeven om gemeentezang achterwege te laten. Een kleine groep zangers
(max. 4 personen) kunnen – op tenminste 5 meter afstand van de gemeenteleden – de liederen
vertolken.
Verder is het advies om de diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden.
Er kan maximaal 1 eredienst per dag in de kerkzaal worden gehouden.
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 Openstelling voor uitvaarten, maximaal 30 personen (aanpassing).
Met ingang van maandag 9 november a.s. mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn.
Het aantal personen is exclusief personeel van de uitvaartonderneming en geestelijke medewerkers.
De uitvaartleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken die direct met de uitvaart te maken
heeft. De koster is verantwoordelijk voor de veiligheid (waaronder ook gezondheid) binnen het
kerkgebouw. Wanneer afspraken (o.a. algemene maatregelen en onderstaande branchemaatregelen)
niet worden nageleefd, dient de koster de uitvaartleider hierop te wijzen zodat deze passende
maatregelen kan nemen.
Na de dienst is er géén gelegenheid tot het houden van een koffietafel.
De uitvaartbranche heeft de volgende maatregelen opgesteld om verspreiding van het Covid-19 tegen
te gaan:
Afstand: Er dient 1,5 meter afstand worden gehouden.
Placering: Iedereen heeft een vaste zitplaats. Bij binnenkomst worden de bezoekers een plaats
toegewezen.
Reservering: Er moet bekend zijn hoeveel mensen er naar de uitvaart komen, daarom dient er vooraf
gereserveerd te worden.
Gezondheidcheck: Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck uitgevoerd.
Aanrakingen verboden: Het schudden van handen of knuffelen/aanraken als condoleance is
verboden. Daarnaast moeten alle aanwezigen ruim 1,5 meter afstand houden van elkaar; dit geheel
volgens de richtlijnen van het RIVM.
Quarantaine: Mensen die in quarantaine zitten door het coronavirus mogen de uitvaart niet
bijwonen. Zij kunnen de uitvaart volgen op afstand.
Gezondheidsklachten: Iedereen die klachten vertoont van koorts, verkoudheid of hoesten mag de
uitvaart niet bijwonen.
Live-streams en opnames: Waar mogelijk wordt het mogelijk gemaakt voor iedereen die niet
aanwezig kan zijn op de uitvaart, om de uitvaart te volgen via een live-stream of achteraf via een
video-opname.
 Sluiting voor alle overige activiteiten (zowel kerkelijk als overig verhuur) (NIEUW).
Voor alle activiteiten, anders dan de erediensten en uitvaartplechtigheden, zijn de kerkgebouwen
gesloten. De maatregel gaat in op 4 november 2020 om 22.00 uur. Deze maatregel geldt tot nader
bericht (in ieder geval tot en met 18 november).
De reden van dit besluit is dat een groep uit maximaal 2 personen mag bestaan (zie onderstaand
factsheet van de Rijksoverheid). Deze groepsgrootte is voor zowel binnen als buiten.
Voor de exploitatie van een gebouw zijn groepen van maximaal 2 personen niet rendabel.
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Samenvatting van dit document:
Algemeen, voor alle activiteiten in het gebouw:
 De algemene maatregelen die door het RIVM/Rijksoverheid zijn vastgesteld dienen te
worden opgevolgd.
 Voor iedereen is een gezondheidstriage bij binnenkomst.
 Iedereen wordt geregistreerd.
 Bij binnenkomst geldt een dringend advies tot het dragen van mond-neus-masker in de
publieke binnenruimte (wordt binnenkort een wettelijke verplichting).
 Handen dienen volgens instructiekaart te worden gedesinfecteerd.
Eredienst:
 Houd het maximaal aantal van 30 personen aan, exclusief directe medewerkers.
 Het aantal directe medewerkers bij de (ere)diensten beperken.
 Géén samenzang tijdens de eredienst.
Uitvaarten:
 In een uitvaartdienst mogen vanaf 9 november 2020 maximaal 30 personen aanwezig zijn.
 Bovenstaand aantal is exclusief medewerkers van de uitvaartonderneming en geestelijk
werkers.
 Géén samenzang tijdens de uitvaartdienst.
 Géén mogelijkheid tot het houden van een koffietafel, of soort gelijke vorm van nuttigen van
consumpties.
Sluiting gebouw voor alle overige activiteiten:
 Met ingang van 4 november 22.00 uur zijn alle gebouwen tot nader bericht gesloten voor alle
overige activiteiten.
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