15 Deel-protocol vrouwenvereniging “Prisca” – [versie 15-09-2020]
Protocol Vrouwenvereniging “Prisca”
ALGEMEEN
Dit protocol beschrijft de regels die gelden voor het organiseren en bijwonen van de vergaderingen van
vrouwenvereniging “Prisca” in de Gereformeerde Gemeente te Dirksland tijdens de Corona-pandemie.
 Vergaderingen zijn in principe om de woensdag van 19:45 uur tot 21:45 uur, in zaal 2+3.
 De leeftijd van de leden is boven de 18 jaar, een ieder moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tot elkaar
aanhouden.
 De algemene regels van het RIVM zijn van kracht: Blijf thuis bij klachten en/of verschijnselen die kunnen wijzen
op corona-besmetting.
LEIDING
 Binnen het bestuur wordt 1 persoon aangewezen voor contacten richting kerkenraad en koster.
 Door het bestuur wordt er op toegezien dat dit protocol wordt nageleefd en zij zorgt ervoor dat het wordt
verspreid onder de leden.
 Door het bestuur wordt een presentielijst bijgehouden voor een eventueel bron en contactonderzoek van de
GGD.
VOOR DE VERGADERING
 De koster zorgt voor plaatsing van de tafels en stoelen, met in achtneming van de 1,5 meter afstand, alsook
voor de ventilatie.
 Het bestuur zorgt er voor dat de kopjes, melk en suiker voor de vergadering op tafels staan. Voordat zij dat
doen, dienen handen gewassen en gedesinfecteerd te worden in de keuken. Bij deze werkzaamheden kan
gebruikt gemaakt worden van handschoenen die de koster in de keuken beschikbaar heeft gesteld.
 Geadviseerd wordt om de leden eigen Bijbels mee te laten nemen.
BINNENKOMST EN VERTREK
 De vergaderingen zullen in zaal 2 en 3 plaatsvinden.
 Toiletbezoek wordt ontmoedigd. Ga thuis al naar het toilet.
 Bij binnenkomst is de looproute via de linker deur van de hoofdingang.
 Bij binnenkomst de handen ontsmetten bij een desinfectiepunt.
 Jassen dienen in de zaal meegenomen en over de stoel gehangen te worden.
 Bij vertrek is de looproute via de achteruitgang van de zaal en de buitendeur aan de achterzijde. Dit in verband
met (mogelijk) gelijktijdig vertrek van de leden van het mannenkoor.
 De leden dienen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. de algemene regels rondom de gezondheid(scheck)
TIJDENS DE VERGADERING
 Bij gebruik van de geluidsinstallatie:
o De microfoon wordt door de koster ontsmet ter beschikking gesteld.
o Voordat de microfoon gepakt wordt door een lid, dient zij eerst de handen te ontsmetten d.m.v.
gebruik van desinfectiepompje wat bij de microfoon staat.
 Zingen dient als in de eredienst ingetogen te geschieden
 Er wordt zo min mogelijk gelopen.
 Beperk het doorgeven van zaken zoals kaarten, handwerk e.d.
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De pauze wordt in de zaal gehouden.
o Koffiedames worden roulerend door bestuur aangewezen, met advies om 1 dame van het bestuur dit
te laten begeleiden.
o Bij begin van de pauze dienen de koffiedames de handen te wassen en te ontsmetten. Gelegenheid
hiervoor in de keuken. Indien gewenst, kunnen handschoenen gebruikt worden, die in de keuken
beschikbaar zijn.
o Koffie wordt in de zaal ingeschonken.

NA AFLOOP
 Na afloop wordt de reguliere schoonmaak en desinfectie door de koster verzorgd. Een en ander in samenhang
met de werkzaamheden voor de volgende bijeenkomsten in de week.
 Koffiespullen dienen op de serveerwagen verzameld te worden, die dan in de keuken geplaatst wordt.
 Afval dient in de prullenbakken gedaan te worden, ook knipsels e.d.
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