
 

 
 
 

Hygiëneplan (versie 16 juni 2020) 

Algemeen: 

Dit plan is een onderdeel van het ‘Gebruiksplan van de Achthoek’. 

Het is van toepassing op alle ruimtes van de het kerkgebouw, inclusief de buitenruimte. 

 

Allen die het kerkgebouw en het buitenterrein van de Achthoek bezoeken dienen de 1,5 meter afstand te houden 

ten opzichte van de andere bezoekers. 

 

Kerkgangers die milde klachten hebben en /of gezinsleden waarmee ze op één adres wonen die in quarantaine 

verblijven, worden gevraag niet het kerkgebouw en het buiten terrein te betreden. 

 

De middelen die gebruikt worden dienen conform de richtlijnen van de RIVM te zijn, zo niet dan door deskundigen te 

worden beoordeeld op effectiviteit. 

 

De kosters dragen er zorg voor dat alle flacons en overige middelen op elke plaats voldoende aanwezig zijn. 

 

De verantwoordelijkheid van de uitvoering van onderstaande ligt bij de koster en/of coördinator.  

 

Bij misverstanden en terugkomende onregelmatigheden wordt er overleg gepleegd met het hoofd van de 

kostersgroep. Hij bespreekt eventuele wijzigingen van het hygiëneplan met het ‘Achthoek Corona Team’ 

 

Gebruik ruimtes: 

 

Buitendeuren: 

De deuren van de Doorslag worden opengezet voor binnenkomende kerkgangers 

De zijdeur van de Doorslag is alleen bedoeld als uitgang in geval van nood.  

De buitendeur aan de Molenweg dient alleen als uitgang. 

De aanwijzingen worden vermeld op de deuren. 

 

Binnenkomst: 

Iedere bezoeker dient zijn handen te desinfecteren. Daarvoor wordt een standaard geplaatst bij de deur met 

instructies. 

 

De ontmoetingsruimte: 

Deze ruimte dient als ‘verkeersruimte’. Dat wil zeggen dat men zich hier niet dient op te houden. De kapstok wordt 

niet gebruikt, dit wordt aangegeven door een lint. Jassen en paraplu’s  dient men mee te nemen naar de 

desbetreffende ruimte waar de bijeenkomst wordt gehouden. 

 

Keuken: 

De keuken mag maar door 1 persoon worden betreden, en alleen door de kosters. Voor elke handeling in de keuken 

dienen de handen te worden ontsmet. 

Na het gebruik van de keuken dienen alle bladen en deurgrepen te worden ontsmet. Het ontsmettingsmiddel is 

aanwezig in spuitflacons. Er is voldoende voorraad zichtbaar aanwezig. 

Koffie en thee worden door de koster op een kar geplaatst en in de vergaderzaal geplaatst. Er mag geen oponthoud 

zijn in de gang voor de keuken. De instructies voor het gebruik van de keuken staan op de balie. 

 

 

 

 



 

 

Zalen: 

De zalen mogen alleen in overleg met de koster/coördinator worden betreden. Hij /zij wijst op de instructies die 

gelden voor het gebruik. Deze instructie hangen aan de buitenkant van de deur. 

De opstelling in de zaal mag niet worden aangepast. Het aantal aanwezige stoelen bepaalt het maximaal aantal 

mensen dat aanwezig mag zijn in de desbetreffende zaal. 

Na het gebruik van de zaal dienen de gebruikers zelf de volgende handelingen uit te voeren:  

reinigen van de tafels, afstandsbediening,deurknoppen en verzamelen van drinkgerei op de kar. 

De instructies daarvoor hangen op de binnenkant van de deur. De gebruikers melden bij de koster voorafgaand aan 

de bijeenkomst wie degene is die hier verantwoordelijk voor is.      

 

Kerkzaal: 

Algemeen: 

De koster/ coördinator ziet toe op het uitvoeren van de handelingen en checkt of e.e.a. is uitgevoerd. Hij/zij wordt 

bijgestaan door vrijwilligers die voorafgaand aan de dienst zijn  

gevraagd door de ouderling van dienst bij de afkondiging. 

 

Podium: 

Na de dienst worden alle microfoons, de preekstoel, de liturgische tafel, de piano en alle overige zaken direct 

gedesinfecteerd door de kosters. De voorganger wordt gevraagd om dit voor zijn/haar microfoon ook te doen, 

voordat hij deze afgeeft aan de koster. 

 

Banken: 

Alle gebruikte banken alsmede de bovenkant van de bank worden gedesinfecteerd door middel van een 

zeephoudende vloeistof. 

 

Orgel: 

Het orgel en de bank dienen direct na gebruik te worden gedesinfecteerd door de organist. De instructies en 

middelen zijn bij het orgel aanwezig. 

 

Audio/videoapparatuur:  

Let op: dit geldt ook voor de afstandsbedieningen. 

Na gebruik dienen deze door de gebruiker direct te worden gedesinfecteerd door middel van desinfecterende 

doekjes. Deze zijn aanwezig op de zitplaatsen vanwaar de apparatuur wordt bediend. 

 

Deurklinken: 

Alle deurklinken worden na de kerkdienst afgenomen desinfecterende doekjes. 

 

Toiletten: 

Bezoek wordt tot een minimum beperkt. 

Er mag maar 1 persoon in de toiletruimte aanwezig zijn. In de toiletruimte staan desinfectans voor de handen en 

hygiënische doekjes. De bezoekers worden verzocht om na het gebruik de deurklinken en de kraan te desinfecteren 

alsmede hun handen. 

Kinderen onder de 12 jaar mogen niet zelfstandig van het toilet gebruiken. De ouders dienen toe te zien op het 

naleven van de instructies. Na elke kerkdienst en/of bijeenkomst worden de toiletten door de kosters gereinigd. 

 

Collectes: 

Er wordt gebruik gemaakt van een app. Tevens staan erbij de uitgang schalen waarin men kan doneren. De 

diakenen gebruiken handschoenen bij het verwerken van het geld.       

 
 
 
  


