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Welkom 
Om uw bezoek zo ontspannen en veilig mogelijk te maken, hebben we diverse aanpassingen in de kerk gemaakt. 

In de Kerk gelden de RIVM-maatregelen . Ons protocol wijkt op punten van horeca- en bioscoopbezoek en 

vliegverkeer of openbaar vervoer. Toch zijn dit de regels die voor ons gelden en waar we ons als organisatie en u 

zich als publiek moeten conformeren.  

Eigen verantwoordelijkheid  
Het belangrijkste voor uw bezoek is dat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt. Heeft u klachten, blijf thuis. Al 

onze maatregelen zijn geen garantie voor het niet besmet raken met een (Corona-Covid-19) virus. Maar met de 

hygiëne - RIVM maatregelen wordt dit tot een minimum beperkt. 

In het kort 
1. In de kerk gelden de RIVM-maatregelen voor zalenbezoek 

2. Wij openen onze deuren 30 minuten voor aanvang. 

3. Houd 1,5 meter afstand. 

4. Wij zijn verplicht u te vragen of u griepklachten heeft. 

5. Bij aankomst verzoeken wij u uw handen te desinfecteren 

6. Loop volgens de aangegeven looproutes (vloerstickers) 

7. U wordt door een medewerker doorverwezen naar de zaal. 

8. In de zaal zal een medewerker u uw stoel(en) toewijzen. 

9. Na afloop van de voorstelling vragen wij u te blijven zitten  

10. Op aanwijzing van een medewerker kunt u de zaal verlaten. 

Zitplaatsen 
Deze regels gelden voor de bijeenkomsten voor volwassenen. Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de 

bijeenkomst én we 1,5 meter afstand moeten houden, krijgt u automatisch de best beschikbare plaatsen 

toegewezen. Bij de bijeenkomsten of concertenzijn er ongeplaceerde plaatsen. U krijgt uw plaats toegewezen door 

een van de medewerkers op volgorde van binnenkomst. 

Mindervalide? Neem dan contact op met de organisatie van de bijeenkomst zodat er een geschikte stoel in de zaal 

kan worden toegewezen.  

Uw bezoek 
Binnenkomst  

U bent vanaf een half uur voor aanvang van harte welkom. Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren. Wij of 

de organiserende organisatie zijn verplicht u een aantal vragen te stellen met betrekking tot gezondheidsklachten 

die COVID-19 gerelateerd kunnen zijn, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts 

(boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. 

CORONAPROTOCOL COVID-19 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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1,5 meter  

Door middel van looproutes en vloerstickers kunt u zien hoe u de zalen kunt bereiken. Er is ook personeel om u te 

begeleiden.  

Applaus  

We vragen u te blijven zitten bij het eindapplaus. De artiesten weten dat we dit aan u vragen. 

Toiletten  

Tijdens de voorstelling bij voorkeur geen toiletbezoek, moet u toch het toilet bezoeken dan geldt een maximum 

van twee personen bij de toiletruimte. Uiteraard staat hygiëne voorop in de toiletruimtes. Er zal voldoende 

desinfecterende handgel aanwezig zijn. Daarnaast is de schoonmaak van deze ruimtes geïntensiveerd, zowel voor, 

tijdens als na de bijeenkomst of concert. Mocht het toch tijdens een bijeenkomst of concert nodig zijn, kunt u 

mogelijk niet meer terugkeren naar uw eigen plaats. 

Open deuren 

Deuren staan open, zodat bezoekers geen deurklinken hoeven aan te raken. Er zijn voldoende medewerkers 

aanwezig om bezoekers de weg te wijzen en zodoende een soepele doorloop te garanderen. 

Bezoekersvoorwaarden 

In aanvulling op de algemene bezoekersvoorwaarden gaat u akkoord met de hygiënemaatregelen en de 

maatregelen bij gezondheidsklachten. 

Nakomen van de maatregelen 

 We vertrouwen op uw medewerking, ook als u er anders over denkt. Mocht het toch zo zijn dat de regels worden 

overschreden, zullen onze personeelsleden hiernaar handelen. 

 


