28 mei 2020
Gebruik van de gebouwen dient minimaal 1 week vooraf bij Coen van der Vlerk
te worden gemeld ter voorkoming van dubbele bezetting. Tel 06 53 96 0424 of
e mail gebruikgebouwen.pgvenlo@gmail.com
PROTOCOL VOOR HET GEBRUIK VAN HET NIEUWE BAKEN EN DE JORISKERK
Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het opvolgen en waarborgen van
onderstaande (gebruiks)regels.
Blijf thuis bij 1 of meer van de volgende klachten: “verkoudheid, niezen,
hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger)”
De onderlinge 1,5 meter norm moet worden gewaarborgd. Dit houdt in dat er
slechts een beperkt aantal mensen gelijktijdig aanwezig mag zijn.
Iedere groep die gebruik maakt van één van de ruimtes van HNB dient zelf voor
het schoonhouden/schoonmaken van de gebruikte ruimte te zorgen.
Indien er gebruik gemaakt wordt van het servies (kopjes, schotels, glazen,
kommetjes, suiker, melk etc) dan mag er geen (vuile) afwas achtergelaten
worden, ook niet in de vaatwasser!
Dat betekent dat ook het koffiezetapparaat gereinigd en ontdaan moet worden
van het koffiedrab (uiteraard in de daartoe bestemde afvalemmer).
Alles dient na afloop van de vergadering en vóór vertrek afgewassen en
opgeruimd te worden, waar nodig met gebruik van de ter beschikking staande
reinigings- en ontsmettingsmiddelen.
De tafels en stoelen (bij voorkeur gebruik maken van die zonder armleuning),
dienen te worden gedesinfecteerd/gereinigd, evenals de deurkrukken,
lichtknopjes enz. en eventueel de toiletten, wanneer deze zijn gebruikt tijdens
de aanwezigheid van de groep.
In de gebouwen zijn reinigings- en ontsmettingsmiddelen aanwezig.
In het achtergebouw van HNB staat zowel in het keukentje als ook in de
crècheruimte:
1 flacon Bio alcoholspray en 1 flacon handgel, beide in combinatie met een rol
poetspapier.
In het keukentje van de voorste zaal (aan de Grote Kerkstraat) staat eveneens
1 flacon Bio alcoholspray en 1 flacon handgel, ook hier in combinatie met een
rol poetspapier.
Als de poetsmiddelen opraken dit svp bij Hans van Berkum 06 57 54 3595
melden.
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JORISKERK
In de Joriskerk staan zowel in het keukentje als in het invalidentoilet, maar ook
nog bij het orgel/geluidsinstallatie flacons Bio alcoholspray, flacons handgel en
rollen poetspapier.
Na (online)diensten in de Joriskerk dienen alle gebruikte zaken schoongemaakt
te worden. Denk daarbij aan deurklinken, het keukentje inclusief eventuele
afwas van gebruikte koffie/theekopjes,schotels etc, het toilet, de kanseltafel
inclusief staander, lezenaar, kaarsendover en waterglazen en bij het orgel nog
het bedieningspaneel van de geluidsinstallatie.
Ook de headset moet gereinigd worden. Hiervoor liggen in de consistorie
reinigingsdoekjes.
Eindverantwoordelijke voor deze werkzaamheden na de (online) diensten in de
Joriskerk is de dienstdoende koster, maar het spreekt vanzelf dat hij daarbij
geholpen mag worden door de in de (online)kerkdienst aanwezige personen.

Als de poetsmiddelen opraken dit svp bij Hans van Berkum 06 57 54 3595
melden.

Pagina 1

