
Versie 11-6-2020:  
Toepassing van de Coronaregels door kosters, huurders en gebruikers van de zalen van de Trefpuntkerk 
 
Algemene Corona maatregelen door de Trefpuntkerk. 
Er zijn extra voorzieningen getroffen om aan de Corona regels te kunnen voldoen, zoals 
1 Het Corona gebruiksprotocol van de Trefpuntkerk op de website en in de kostersmap 
2a Deze verkorte Corona instructie voor alle kosters en huurders/gebruikers van de zalen 
2b Een ingangsinstructie voor bezoekers met vraag naar gezondheid, afstand tussen personen en jassen op kapstok 
3 Vloeistof of gel om de handen bij binnenkomst te ontsmetten. 
4 Handdoekjes om uit te reiken aan iedere bezoeker om de koffie of thee zelf te tappen 
5 De schoonmaakploeg komt volgens rooster alle ruimtes schoonmaken 
6 Kosters reinigen elke dag, als de ruimtes worden gebruikt, de deurknoppen en alle aanraakvlakken van de toiletten  

Instructies bij het betreden van de ruimten van de Trefpuntkerk. 
Openen voorbereiden door de koster of huurder/gebruiker met een sleutel (hierna te noemen Corona regisseur)  
7a Bij grotere groepen >15 personen trekt de regisseur een BHV hesje aan voor de herkenbaarheid. 
7b De Corona regisseur opent en laat de voordeur open voor de verfrissing zolang de bezoekers nog niet allemaal 
binnen zijn. Alle deuren van de zalen blijven openstaan voor verfrissing waardoor ook de bezoekers geen 
deurklinken hoeven aan te raken.  
8 De Corona regisseur wast in de keuken zijn/haar handen om met schone handen het werk te gaan doen. 
Tussendoor handen wassen indien nodig, maar liever te vaak. 

9 De Corona regisseur controleert of er bij de ingang voldoende ontsmettingsvloeistof of gel staat. Anders aanvullen 
uit de voorraad. Bij de ontsmettingsvloeistof/gel zijn geen handdoekjes nodig, omdat de vloeistof/gel zijn werk moet 
doen en niet afgeveegd moet worden. 

10 De Corona regisseur controleert of de zaal die gebruikt gaat worden in de juiste Corona opstelling staat.  
 
11 De Corona regisseur zet koffie, thee of anderszins met opnieuw gewassen handen en kan daardoor het servies 
e.d. klaarzetten. Dat kan dan met kopjes en glazen. Dus geen eenmalig servies anders komen we onnodig in een 
andere, (klimaat)crisis. Gebruik van handschoenen is dan niet nodig. Als iemand de regisseur helpt moet dat op 
dezelfde manier. Ook toevoegen 1 papieren handdoekje per gast. 
 
Ontvangen van de gasten. 
12 De Corona regisseur of  iemand uit het gezelschap die die taak krijgt, ontvangt de gasten en wijst die op de in de 
Trefpuntkerk geldende regels en waarschuwt gasten als zij de regels lijken te vergeten. 
 
Corona regels tijdens de bijeenkomst.  
13 Iemand uit het gezelschap moet aangewezen worden als Corona regisseur en dus de instructies tot zich nemen. 
De regisseur ziet toe op de naleving. 
14 De deuren open laten staan voor verfrissing. Trefpunt en zaal 3 hebben een ventilatiesysteem. 
15 De indeling van de zaal moet zodanig zijn en blijven, dat men zich aan de Corona regels kan houden.  
16  Als er koffie/thee/water is kan elke deelnemer zijn/haar eigen handdoekje gebruiken om te tappen. 
17 Bij toiletbezoek kan de gast voor het betreden van de toiletruimte de handen schoonmaken met vloeistof/gel die 
bij de ingang staat. Deurknoppen blijven dan schoon. Natuurlijk hoort goed handenwassen na gebruik van het toilet 
ook bij de Corona instructies. 
 
Einde vergadering 
Bij einde vergadering doet iedereen even mee om de zaal netjes achter te laten en het gebruikte servies af te 
wassen, dan zijn je handen meteen weer gewassen. 
We vertrouwen erop dat iedereen zich aan deze regels wil houden voor ieders veiligheid. 
 
Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom bij Kees Ekhart: wkekhart@quicknet.nl  
Bedankt voor uw medewerking namens de Trefpuntkerk. 


