
 

Protocol Stichting Oude Groninger Kerken voor openstelling kerken 

Dit protocol is gebaseerd op de protocollen van Erfgoed ’92 en Federatie Instandhouding 

Monumenten alsmede de noodverordening van de veiligheidsregio Groningen. Het protocol dat 

hieronder volgt is gericht op het individueel bezoeken van onze kerken. Het heeft als doel richtlijnen 

te bieden voor de veiligheid van onze vrijwilligers en de bezoekers van onze kerken. 

Hoewel het organiseren van kleinschalige activiteiten weer mag, raden wij onze plaatselijke 

commissies aan hierin terughoudend te zijn, aangezien je hiervoor moet voldoen aan de richtlijnen 

van RIVM en de protocollen zoals hierboven genoemd die tevens in de bijlage te vinden zijn.  

Daarom adviseren wij alleen de Kerk Open te stellen en te voldoen aan de algemene regels van het 

RIVM die hieronder nog een keer worden vermeld. Voor het organiseren van activiteiten in een kerk 

verwijzen wij naar de bijlage met het protocol dat is opgesteld door Erfgoed ’92 en de Federatie 

Instandhouding Monumenten. Daarvoor geldt ‘bezint eer ge begint!’ 

Algemene richtlijnen 

 Wij vragen u altijd de richtlijnen van het RIVM te volgen: https://www.rivm.nl/coronavirus-

covid-19  

 Houd 1,5 meter afstand. 

 Schud geen handen. 

 Deel je werkbenodigdheden niet met anderen. 

 Was je handen minstens zes keer per dag volgens de instructie. 

 Was je handen in ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar 

vervoer en na het schoonmaken. 

 Hoest en nies uitsluitend in de elleboog en gebruik alleen papieren zakdoekjes. 

 Blijf thuis wanneer je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C) en meld dit zo snel mogelijk aan de 

organisatie. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft en 

meld dit zo snel mogelijk aan de organisatie. 

 

 Geef andere bezoekers en elkaar de ruimte en houd altijd 1,5 meter afstand. 

 Zorg voor desinfecterende gel bij de ingang van de kerk voor vrijwilligers en bezoekers. 

 Hang de regels bij de ingang van het monument op en herhaal deze binnen nogmaals. 

 De regels voor bezoekers worden herhaald op de website(homepage) van de Stichting Oude 

Groninger Kerken. 

 Geef het maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd in en om de kerk aanwezig kan zijn 

duidelijk aan. LET WEL.: dit verschilt per kerk. Een richtlijn is dat je moet rekenen op 

minimaal 10 vierkante meter per bezoeker. 
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 Breng in het monument, waar mogelijk, een 1-richting routering aan, met separate in- en 

uitgang. 

 Geplastificeerd uitdeelmateriaal moet na gebruik ontsmet worden. 

 Handhaaf de regels in en om het monument. 

 Maak deurklinken, trapleuningen e.d. regelmatig schoon. 

 Houd voorzieningen zoals toiletten en cateringpunten gesloten voor publiek wanneer het 

niet mogelijk is om te allen tijde hygiënemaatregelen te handhaven. 

 Zorg ervoor dat wanneer je in functie bent je herkenbaar bent voor bezoekers bijvoorbeeld 

middels een herkenbare badge of sticker. 

Voor bezoekers geldt het volgende: 

 Houd u aan het protocol en volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige medewerker op. 

 Wij verzoeken u te allen tijde rekening te houden met het welzijn van uzelf en van anderen. 

 Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten het monument. 

 Bij groepsbezoek bestaat de groep uit maximaal twee personen. Gezinnen zijn hierop een 

uitzondering. 

 Kinderen onder de 12 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een 

meerderjarig gezinslid. 

 Maak uw handen direct bij de ingang schoon met desinfecterende gel en schud geen handen. 

 Raak niets aan dat niet aangeraakt hoeft te worden, tenzij het voor je eigen veiligheid is. 

 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C). 

 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten. 
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