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Algemeen
•
•
•
•

Houd onderling 1,5 meter afstand.
Bij binnenkomst van het parochiecentrum/ de kerk desinfecteert u uw handen.
Kom alleen naar de vergadering/ activiteit als u zich gezond voelt, dus geen coronagerelateerde klachten hebt.
Was vaker uw handen, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en
schud geen handen.

Vergaderingen
•

•
•
•

Vergaderingen kunnen plaatsvinden, met inachtneming van de 1,5 meter regel. Dat
betekent dat er in de grote zaal van het parochiecentrum 8 mensen tegelijk kunnen
vergaderen.
Vergaderingen thuis worden ontraden, reserveer dus in de agenda van het
parochiecentrum een ruimte.
U kunt natuurlijk ook nog steeds vergaderen via online platforms, zoals Zoom, Skype of
Teams.
U heeft zelf de verantwoordelijkheid om verslag te leggen van de aanwezigen op uw
vergadering. Zo kunnen we via u als contactpersoon ook andere aanwezigen op de
hoogte stellen, mocht dat bij een eventueel coronageval noodzakelijk zijn.

Activiteiten
Als u van plan bent om een activiteit van uw werkgroep weer op te starten, overleg dan eerst
met de verantwoordelijke pastor. Hij/ zij moet eerst toestemming geven voor de start van de
activiteit.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lees het protocol van de bisschoppen en het protocol voor kerkelijke vieringen.
U mag dertig gelovigen bij uw activiteit toelaten – exclusief de organiserende
vrijwilligers.
Zet de organiserende vrijwilligers naar verhouding in – bedenk met welke groep mensen
de activiteit verantwoord te organiseren is.
Organiseer bij voorkeur een activiteit buiten in de tuin van het parochiecentrum.
Gebruik het reserveringsformulier (zie bijlage).
Vul zelf het reserveringsformulier in. Vink bij de activiteit de aanwezigen aan. Lever na de
activiteit de afgevinkte reserveringslijst op het parochiecentrum in!
Alle reserveringslijsten worden een maand door de parochie bewaard en worden daarna
vernietigd; conform de regels om een eventuele besmetting te kunnen opvolgen door de
GGD.
De deelnemers dienen hun reservering te annuleren als zij toch niet aanwezig kunnen
zijn (vanwege het tussentijds optreden van corona-gerelateerde klachten of om een
andere reden).

