Protocol bijeenkomsten studievereniging Koinonia i.v.m. COVID 19
Inleiding
Vanaf 1 juli jongstleden mogen er weer bijeenkomsten gehouden worden met 100 of meer
bezoekers mits aan de RIVM-regels, onder andere wat betreft de 1,5-meter-regel, wordt
voldaan. In dit protocol staan alle afspraken en regels die gelden voor de bijeenkomsten van
studievereniging Koinonia. In dit protocol worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Zie
voor deze richtlijnen: https://www.rivm.nl/
Belangrijke basisregels
Om te bereiken dat de genomen maatregelen effect hebben, is in de eerste plaats het
volgende belangrijk.
1) Alle potentiële bezoekers van de bijeenkomsten weten zich verantwoordelijk voor
zichzelf én voor de ander.
2) Alle bezoekers zijn bereid zich te voegen naar de regels van dit protocol en de instructies
van de gastvrouwen en gastheren van Koinonia op te volgen.
Kennisname van dit protocol is verplicht
Iedereen die een bijeenkomst van studievereniging Koinonia bijwoont, dient dit protocol
gelezen te hebben en op te volgen. Vragen of opmerkingen over dit protocol kunnen gemeld
worden bij de secretaris van Koinonia, de heer B. Ordelman. Dat kan via het mailadres:
bordelman@studieverenigingkoinonia.nl of via het mobiele nummer: 06 – 2293 1990.
Wijzigingen van dit protocol zullen duidelijk gecommuniceerd worden. Als u naar een
bijeenkomst van Koinonia komt, geeft u daarmee aan dat u het ‘Protocol COVID-19
bijeenkomsten Koinonia’ gelezen hebt, er mee instemt en dat u zich daaraan houdt.
Toelatingscriteria bezoek Koinonia-bijeenkomst
Het bestuur zorgt voor een objectief uitnodigingsbeleid. Dat houdt het volgende in.
1) Alleen personen die zich per mail of telefonisch hebben aangemeld mogen de
bijeenkomsten bijwonen.
2) Bezoekers worden op volgorde van aanmelding geplaatst.
3) Als het maximum aantal bezoekers dat geplaatst kan worden bereikt is, worden er geen
bezoekers meer toegelaten. Bezoekers die zich aangemeld hebben, maar niet toegelaten
worden, krijgen daarvan bericht. Overigens verwachten we dat er ruimte genoeg is in de
kerk voor alle Koinonia-bezoekers.
4) Bezoekers worden bij binnenkomst van de vergaderlocatie gevraagd of ze
gezondheidsklachten hebben. Zie voor de gezondheidsklachten hierna.
5) Bezoekers worden bij binnenkomst van de vergaderlocatie door een gastvrouw of
gastheer van Koinonia geregistreerd op de presentielijst.

6) Het bestuur vraagt aan personen die zich aangemeld hebben het tijdig door te geven
indien ze onverwacht niet kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze om bepaalde redenen
verhinderd zijn of omdat ze vanwege gezondheidsrisico’s toch niet kunnen of mogen
komen. In hun plaats kunnen dan andere bezoekers toegelaten worden.
Men blijft thuis in de volgende situaties

U bent verkouden.

U moet regelmatig hoesten of niezen (het gaat dus niet om een incidentele hoest- of
niesbui).

U hebt koorts of er is sprake van duidelijke temperatuurverhoging.

U hebt buikklachten of diarree.

U heb last van ongewone vermoeidheid.

Leden van uw gezin hebben last van bovenstaande klachten.

U hebt in de 2 weken voor een bijeenkomst contact gehad met iemand die met
COVID-19 besmet is.
U behoort tot de risicogroep
Als u tot de risicogroep behoort is het uw eigen keuze of wel of niet te komen. Zie voor
informatie over risicogroepen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
Algemene punten

Het bestuur van Koinonia draagt er zorg voor dat de bijeenkomsten plaatsvinden in een
ruime, goed geventileerde ruimte. Er staan zoveel mogelijk deuren en ramen open en er
is voldoende (bewegings)ruimte om onderling 1,5 meter afstand te houden.

In verband met het voorgaande zullen de bijeenkomsten belegd worden in de
Nederlands Hervormde kerk, Papestraat 1, 4033 ED Lienden.

Indien mogelijk wordt tijdens de bijeenkomst de lucht naar boven weggezogen.

In de pauze wordt er extra geventileerd.

We geven elkaar geen hand, hoesten in de elleboog en gebruiken tissues.
Maatregelen voorafgaand aan de bijeenkomst
 Volg de instructies van de gastvrouwen en gastheren van Koinonia op.
 Houd zowel binnen als buiten het gebouw de nodige afstand: minimaal anderhalve
meter.
 Gebruik de aangegeven looproutes.
 Gebruik de voorgeschreven ingang.
 Bij binnenkomst moet u uw handen desinfecteren.
 De koffie staat op enkele plaatsen ingeschonken klaar. De bediening voegt desgewenst
melk en/of suiker toe. U houdt uw beker bij u gedurende de hele bijeenkomst.
 De garderobe mag niet gebruikt worden. U neemt uw jas mee de kerk in.







Vermijd toiletbezoek. Als het toch nodig is, was dan na uw toiletbezoek goed uw handen.
Maak, kort voor uw vertrek, thuis gebruik van het toilet.
De gastvrouwen en –heren van Koinonia wijzen aan waar u kunt gaan zitten. Vriendelijk
verzoek om de aanwijzingen van de gastvrouwen en gastheren op te volgen. Blijf zoveel
mogelijk op uw plaats en vermijd heen een weer geloop.
Iedereen moet minimaal anderhalve meter vanaf een looppad zitten. Ga dus niet direct
naast een looppad zitten. De zitplaatsen zijn gemarkeerd.
Echtparen en gezinsleden zitten bij elkaar en houden 1,5 meter afstand tot de volgende
persoon / groep personen.

Maatregelen tijdens de bijeenkomst
 We zingen verstaanbaar maar ingetogen.
 Bijbels, jassen, tassen en andere zaken houdt u tijdens de bijeenkomst bij u.
 Er wordt niet gecollecteerd tijdens de bijeenkomst. Dat gebeurt bij het verlaten van de
bijeenkomst bij de uitgang.
Maatregelen na de bijeenkomst
 Volg voor het verlaten van de kerk de aanwijzingen van de gastvrouwen en gastheren
van Koinonia op.
 Geef elkaar bij het verlaten van de kerk de ruimte en zorg ervoor dat u de afstand van
minstens 1,5 meter tot elkaar in acht neemt.
 De mensen die het dichtste bij de uitgang zitten verlaten als eerste de kerk en vertrekken
ook direct van de parkeerplaats.
Afspraken met betrekking tot het gebruik van het toilet
 Houd ook bij toiletgebruik 1,5 meter afstand. Dat betekent dat er zich steeds slechts 1
persoon in de toiletruimte bevindt en dat u elkaar bij het binnen gaan en het verlaten
van het toilet de ruimte geeft. Het toilet wordt direct voor en na de pauze en direct voor
het einde van de bijeenkomst gedesinfecteerd.
 Na toiletgebruik dient u uw handen 20 seconden te wassen en aansluitend te
desinfecteren.
 We gebruiken papieren (wegwerp) handdoekjes of tissues.
Overige zaken en afspraken
 De door het RIVM vastgestelde maatregelen zijn leidend.
 Daarnaast zullen alle andere maatregelen die in het algemeen verstandig en goed geacht
worden, toegepast worden.
 Voor alle bezoekers geldt: u bent verplicht bij de ingang uw handen te desinfecteren.
 Voor de gastvrouwen en gastheren van Koinonia geldt: 20 seconden handen wassen bij
binnenkomst en bij vertrek en na het aanraken van bezoekers.

