Corona-protocol Stichting Alde Fryske Tsjerken
Dit protocol is opgesteld om richtlijnen te bieden voor de veiligheid van onze
vrijwilligers en bezoekers van onze kerken. Het is gebaseerd op het Protocol
Monumenten van de Federatie Instandhouding Monumenten en Erfgroep Platform
Kunsten ’92, zoals te lezen in de bijlage.
Omdat een aantal van onze kerken deze zomer ‘open kerk’ zijn en ook exposities
zijn te bezoeken, is het belangrijk om te weten aan welke algemene richtlijnen
van het RIVM moet worden voldaan.
Algemene richtlijnen voor de vrijwilligers:
-

-

-

Volg altijd de actuele richtlijnen van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Was je handen minstens zes keer per dag volgens de instructie en altijd na
toiletbezoek en schoonmaakwerk.
Hoest en nies uitsluitend in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Blijft thuis wanner je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging (vanaf 38 graden Celsius) en
licht je mede-vrijwilligers in.
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft.
Zorg voor desinfecterende gel bij de ingang van de kerk.
Handhaaf de regels zowel in als om het monument.
Geef het maximum aantal bezoekers dat tegelijk in de kerk aanwezig kan
zijn duidelijk aan. Houd hierbij minimaal 10 vierkante meter per bezoeker
aan.
Breng waar mogelijk een 1-richting route aan.
Maak deurklinken e.d. regelmatig schoon.
Zorg voor goede hygiëne bij de toiletten. Als dit niet voldoende mogelijk is,
houd ze dan gesloten.
Zorg ervoor dat je herkenbaar bent als vrijwilliger (badge of sticker)
Hang het onderstaande protocol voor bezoekers zichtbaar op bij de ingang
van de kerk en herhaal dit binnenin nogmaals.

Algemene richtlijnen voor de bezoekers
-

Houd u aan onderstaande regels en volg altijd de aanwijzingen van de
aanwezige medewerker op.
Houd rekening met het welzijn van uzelf en van andere bezoekers.
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand, zowel in als om de kerk.
Bij groepsbezoek bestaat de groep maximaal uit twee personen. Gezinnen
vormen hierop een uitzondering.
Kinderen onder de 12 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding
van een meerderjarig gezinslid.
Raak niets aan dat niet aangeraakt hoeft te worden.
Blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging (vanaf 38 graden Celsius).
Blijft thuis als iemand in uw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
Hoest en nies uitsluitend in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Indien het toilet geopend is, was dan uw handen na gebruik.

Leeuwarden, 8 juni 2020

Bijlage: Protocol Monumenten, opgesteld door Federatie Instandhouding
Monumenten en Erfgoedplatform Kunsten ‘92

