PROTOCOL en beleidsplan MM parochie in coronatijd.

9 juni 2020

Beste parochianen,
Op de eerste plaats ontzettend te prijzen dat vele vrijwilligers staan te popelen om weer te beginnen
en te zorgen dat alles weer normaal verder gaat. Maar helaas…. De coronacrisis maakt alles wat
normaal was niet normaal! Daarom dus al deze voorzichtige en heel bewust gekozen richtlijnen. Wij
hopen oprecht dat we samen en met elkaar deze maatregelen in acht zullen nemen. Denk niet alleen
aan je eigen gezondheid maar ook aan die van je medemens. We kunnen niemand missen!
UITGANGSPUNTEN zijn:
•
•
•
•
•

De gezondheid van onze parochianen bewaren en bewaken!
Het merendeel van onze parochianen zit in de risicogroepen.
Leren van de ontwikkelingen/suggesties/ideeën om ons heen.
Kijken hoe het landelijk verloopt: de RIVM regels, de versoepeling en de uitwerking daarvan.
Het virus is nog niet weg en er is voorlopig nog geen vaccin.

VIERINGEN:
A. Tot 1 juli is de kerk geopend op zondagen van 10 tot 10.30 uur voor persoonlijk gebed en om
een kaarsje te branden voor maximaal 30 personen.
B. Tot 1 juli zijn er Online vieringen afgewisseld met Online vieringen vanuit de Jozefparochie in
Zaandam.
C. Vanaf 1 juli starten de vieringen in de kerk. Het maximaal aantal personen wat in de kerk
past binnen de RIVM maatregelen en de 1,5 m afstand is 85 parochianen.
D. De MM parochie gebruikt vooralsnog geen reserveringssysteem. Bij het betreden van de kerk
wordt uw naam genoteerd zodat er aan een verzoek om bronnencontact kan worden
voldaan indien dat nodig is. Als we merken dat er een grotere toeloop is dan 85 parochianen
in de viering dan zullen we moeten overgaan op een aanmeldsysteem.
E. Als alle 85 stoelen bezet zijn, kunnen helaas niet meer mensen de viering bijwonen.
F. Het is voor ons als parochie en parochieteam ook nog nieuw. We zullen moeten wennen aan
andere vormen voor bijvoorbeeld communie uitreiking, de vredeswens enz… Wij hopen op
uw begrip daarvoor.
Alle vieringen vlg. RIVM maatregelen en maatregelen die gelden in onze MM parochie t.w:
-

1,5 meter afstand van elkaar, ook wat betreft de zitplaatsen in de kerk.
Aangeboden desinfectie middel gebruiken bij binnenkomst en verlaten van het gebouw.
We volgen de aanwijzingen van de gastheren/gastvrouwen.
Mensen uit één huishouden mogen naast elkaar zitten.
Looproute volgen die aangegeven is.
Hoesten en niezen in elleboog.
Bij verkoudheid en koorts niet komen!
Niet (mee)zingen tijdens de viering!
Liever geen toiletbezoek.
Er is geen koffie/thee na afloop van de viering.
Niet nablijven in het hele gebouw.

VERGADERINGEN:
1. Er wordt niet vergaderd in de pastoraatskamer (= onvoldoende ventilatie).
2. Er wordt niet vergaderd in het Achterschip (= onvoldoende ventilatie).
3. Bij het Jozefaltaar is een vergaderopstelling gemaakt voor hooguit 10 personen waarvan er 6
aan de tafels kunnen zitten en 4 op afstand er omheen. Tijdens de vergadering moet de deur
naar buiten openstaan voor de nodige ventilatie. En na de vergadering gesloten worden.
4. Opstelling van de tafels en stoelen niet veranderen!
5. Aangeboden desinfectie middel dient gebruikt te worden.
6. Er mag geen koffie/thee/water of anders uit het Achterschip geschonken worden. Neem dus
zelf je flesje water of een thermosflesje met eigen inhoud mee.
7. Er wordt 1 persoon verantwoordelijk gesteld bij de vergadering. Hij/zij noteert de namen van
de aanwezigen op een presentielijst en zorgt ook voor de hygiënische nazorg (met
desinfectie middel) van de ruimte(s) die gebruikt zijn. De tafels, stoelen en deurklinken en
dus ook het toilet indien het gebruikt is.
8. Een vergadering mag hooguit 2 uur duren van binnenkomst t/m sluiting van de deuren.
9. Vergaderingen/bijeenkomsten worden vooraf genoteerd in de kerkagenda (ligt achterin de
kerk).
10. De presentielijst wordt voorzien van datum en tijdstip in de bijbehorende map gearchiveerd
en achter in de kerk in de map op de plank achtergelaten.
HET ACHTERSCHIP:
1.
2.
3.
4.

Voorlopig wordt er geen gebruik gemaakt van het Achterschip.
Voorlopig wordt er geen gebruik gemaakt van de keuken.
Dus ook geen servies/materialen/hulpmiddelen uit de keuken in gebruik nemen.
Bij toiletgebruik (aub bij hoge uitzondering) zelf het toilet schoonmaken met desinfectie
middel.
5. Voor vragen kan men zich richten tot de beheerder van het Achterschip: Joke Weenink (06
51570735).
WERKGROEPEN:
1. Elke werkgroep heeft een eigen aanspreekpunt.
2. Hij/zij zorgt ervoor dat dit protocol (beleidsplan) besproken is met de achterban.
3. Zoek een creatieve oplossing om dit te bespreken: Zoom of Skype afspraak / op de
parkeerplek achter de kerk met eigen stoeltje mee (max 30 personen) / bij weinig personen
(maximaal 10 personen) op de vergaderplek in de kerk / in je eigen achtertuin / video bellen
via WhatsApp of ander systeem / een WhatsApp groep starten / of gewoon elkaar opbellen.
4. Het aanspreekpunt is ook verantwoordelijk voor het hygiënisch achterlaten (met
desinfectiemiddel) van de ruimte(s) die gebruikt zijn: tafels, stoelen, deurklinken en ook het
toilet.
5. Het wordt op prijs gesteld dat werkgroepen weer langzamerhand willen opstarten mits
gehouden wordt aan alle bovenstaande regels van dit protocol en de RIVM regels.
6. Vooraf noteren in de kerkagenda wanneer een werkgroep in het kerkgebouw aanwezig is
(maximaal twee uur).
7. Ook worden de namen, tijdstip en datum op de presentielijst genoteerd en in de map
gelaten.
8. Kerkagenda en map met presentielijsten liggen achterin de kerk.
9. Overleg met iemand van het parochieteam als je vragen of suggesties hebt.

KOREN:
Zij mogen onder geen beding gaan starten…… heel jammer! Helaas is uit onderzoek gebleken dat met
z’n allen zingen als oefening of in de vieringen een groot risico is. Wel kun je middels creatieve
oplossingen met elkaar blijven contacten en hopen op betere tijden.
OUDEREN VERVOER:
Ook dit kan helaas nog niet opgestart worden. Het is niet toegestaan om mensen te vervoeren van
een ander huishouden.

Parochieteam Maria Magdalena parochie Wormer.

