Huurregels zaalruimtes Ichthuskerk in verband met het COVID 19
Als huurder van één van de zaalruimtes in de Ichthuskerk moet u de volgende regels in achtnemen.
Voor de gehele kerk gelden de algemene basisregels van het RIVM
- blijf bij klachten thuis en laat u testen;
- houd 1,5 meter afstand van anderen;
- was vaak uw handen en hoes en nies in uw elleboog;
- ga weg als u het te druk vindt.
Aantal personen
Volgens de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid geldt een maximaal aantal personen
in de volgende ruimtes:
Kerkzaal
74 personen
Kerkenraadskamer
6 personen
Clubruimte
10 personen
Ontmoetingsruimte
30 personen
Voorschriften huurder die de zaalruimte heeft gehuurd
1. U bent verantwoordelijk voor alle voorschriften en richtlijnen die gelden tijdens de
coronatijd.
2. U bent aansprakelijk voor een eventuele boete als u zich niet aan de voorschriften
houdt. Ook uw gasten kunnen beboet worden.
1. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de 1,50 metermaatregel, u moet erop
toezien dat uw gasten zich bij binnenkomst hun handen desinfecteren (u zorgt zelf
voor desinfectiemateriaal), voor het controlegesprek en de registratie van uw
bezoekers/gasten.
2. Zorgt dat alle gasten op 1,50 meter uit elkaar kunnen zitten. U wijst iedere bezoeker
een plaats aan. Bezoekers uit één gezin mogen naast elkaar zitten. Voor kinderen tot
18 jaar geldt dit niet.
3. Gasten die eventueel belast zijn met het bedienen van consumpties, hapjes etc.
moeten ieder halfuur hun handen desinfecteren. Ook in de keuken moeten zij de
1,50 metermaatregel in acht nemen.
4. Na afloop geeft u uw gasten aan wanneer zij hun plaats mogen verlaten en ziet erop
toe dat de 1,50 metermaatregel binnen en buiten gehandhaafd wordt.
5. U bent er verantwoordelijk voor dat direct na afloop alles wat gebruikt is, zoals tafels,
stoelen, bestek, vloeren, toiletten, keuken, handgrepen van de deuren e.d. grondig
worden schoongemaakt.
6. Als tijdens controle door ons blijkt dat uw gasten zich niet houden aan de
coronamaatregelen wordt de bijeenkomst door ons direct beëindigd.
Ventileren
Een uur voor de aanvang moet u de ruimte goed ventileren. U zet alle deuren en ramen
open. Ook de ventilator in de ontmoetingsruimte.
Ook na afloop moet u alles weer goed ventileren volgens de hierboven genoemde
procedure.
Aansprakelijkheid
De Protestantse Gemeente te Lekkerkerk, eigenaar van de Ichthuskerk, is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor wat dan ook wat voortvloeit uit de wettelijke maatregelen ter
bestrijding van het coronavirus.

Voorschriften waaraan iedere bezoeker zich moet houden
1. Zowel voor de ingang als binnen het gebouw geldt de 1,50 metermaatregel.
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2. In de hal van de kerk moet u eerst uw handen desinfecteren, vind een
controlegesprek plaats en moet u zich registreren.
3. De gaderobe mag niet gebruikt worden; uw jas hangt u over uw stoel.
4. In de zaal wordt u een plaats aangewezen.
5. U mag uw plaats niet verlaten. Heen en weerlopen is dus niet toegestaan.
6. Alleen als het echt nodig is kunt u gebruikmaken van het toilet.
7. Eventuele consumpties mag u, rekening houdend met de 1,50 metermaatregel
afhalen bij de uitgiftebalie.
8. Na afloop van de bijeenkomst wordt aangegeven wanneer u het gebouw kunt
verlaten.
9. U verlaat het gebouw en u gaat zo enigszins mogelijk direct naar huis.
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