COVID-19 PROTOCOL FRIEZENKERK
Op basis van het decreet nummer 33 van de Italiaanse regering en besluiten van het Vaticaan vindt u in dit
protocol de aanwijzingen en maatregelen die we nemen om de Friezenkerk een veilige ontmoetingsplaats
van ons Katholieke geloof te laten zijn en verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te
voorkomen.

VOOR DE VIERING
- Een plakkaat met voorschriften wordt beneden bij de ingang van de Friezenkerk, het hek van het plein, op
de deur en in de hal aangebracht. Deze voorschriften zijn als bijlage bijgevoegd.
- Richtingaanwijzers zijn in de kerk aangebracht om te zorgen, dat er door de ene deur (de kleine) wordt
binnengegaan en door andere deur (de grote) naar buiten.
- De glazen deuren en de hoofddeur blijven helemaal open, ook gedurende de Viering. De ramen van de
kerk blijven open om goede door luchten te realiseren. De hekken worden dicht getrokken.
- Bij iedere Viering zal een vrijwilliger staan, die bij de ingang gaat staan, aanwijzingen geeft en
controleert.
- Extra mondmaskers en wegwerphandschoenen zijn in de kerk aanwezig.
- Bij de ingang wordt op een tafeltje desinfecterende vloeistof gezet.
- Bepaling van het aantal plaatsen, dat bezet kan worden (46) Hierop een merkteken aanbrengen (witte
tape). De stoelen van de celebranten en assistenten op het priesterkoor op veilige afstand zetten.
- Een veilige afstand van 1,5 meter wordt in acht genomen.
- De wijwater vaten moeten leeg zijn.
- Voor grotere groepen pelgrims of koren bestaat de mogelijkheid om een aparte viering op zondag te
organiseren. Dit houdt verband met het beperkte aantal zitplaatsen.

TIJDENS DE VIERING
- Tijdens de Viering wordt er geen collecte gehouden. De mensen wordt gevraagd na de Viering hun gift in
de collectebus achter in de kerk te deponeren.
- Er wordt geen vredeswens uitgesproken om handen schudden te voorkomen.
- Op het altaar is een flacon met desinfecterend middel aanwezig. Wie de Heilige Communie uitreikt kan,
indien nodig, zijn handen even hygiënisch behandelen.
- Er wordt voor degenen, die de H. Communie uitreiken aangeraden plastic wegwerphandschoenen te
dragen. Laten de voorgangers die zo mogelijk voor zichzelf meenemen.
- Er zal geen koor zijn tijdens de Heilige Mis, maar we maken wel gebruik van voorzangers die in de kerk zelf
aanwezig zijn en zo zijn geïntegreerd met de kerkgangers.

NA DE VIERING

- Geen koffie drinken boven in de Titus Brandsmazaal.
- De gewijde vaten, de ampullen en de microfoon moeten gedesinfecteerd worden. Het is daarom goed dat
in de sacristie hiervoor een desinfecterend middel staat.
- Na de Viering moeten de oppervlakten in de kerk en de deurklinken behandeld worden. Omdat er in de
Friezenkerk maar één Viering per week is (tenminste als de Broederschap geen Viering heeft), zou dit ook
enkele dagen later kunnen gebeuren

Bijage

AANWIJZINGEN

-

Het aantal beschikbare plaatsen in deze kerk is

46 .

Wilt u zich houden aan deze plaatsen, die met witte tape
gemarkeerd zijn.
-

De veilige afstand, die gerespecteerd moet worden is 1.5
meter.

-

Er wordt verwacht, dat u een mondmasker draagt.

-

U vindt bij de ingang een desinfecterende vloeistof.
Gaarne hiervan gebruik maken.

-

Niet kunnen de kerk binnentreden:
- wie een lichaamstemperatuur heeft van 37.5 C of hoger.
- wie symptomen heeft van griep of
ademhalingsmoeilijkheden
- wie in de voorgaande dagen contact had met iemand, die
positief reageerde op een Sars-Cov-2-test of Corona heeft.
Niemand zal u voor deze beperkingen controleren. Daarom

gaarne zelfinzicht en zelfcontrole.

