PAROCHIE H. BARBARA: RICHTLIJNEN I.V.M. 1,5 METER SAMENLEVING/COVID 19.
ALGEMEEN:

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen
bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van
papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of
verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen nageleefd te worden.
Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.
RESERVEREN:
Wij gaan niet werken met een reserveringssysteem. Met inachtneming van de 1,5 meter
regel kunnen we geen 100 mensen in onze kerk laten zitten. Gezinnen en anderen uit 1
huishouden mogen bij elkaar zitten zonder 1,5 meter afstand. Daardoor is het mogelijk om
wat meer mensen te ontvangen.
Om zoveel mogelijk de 1,5 meter te hanteren is maar de helft van de banken beschikbaar.
Op de banken die niet beschikbaar zijn liggen “niet zitten verbodsbordjes”.
Wij verzoeken mensen niet door elkaar heen te gaan lopen. De dubbele deuren zullen voor
en na de mis open gezet worden.
HYGIËNE •
Achter in de kerk zal desinfecterende gel klaar staan, U kunt hier uw handen desinfecteren.
Voor het ter communie gaan is het dan niet nodig.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET ALTAAR
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
H. COMMUNIE UITREIKING
• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. We zullen hier een volgorde in hanteren dat
eerst de ene helft van de kerk en daarna de andere helft van de kerk ter communie gaat. De
dienstdoende priester geeft dit ook aan.
• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht
worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale
kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.
COLLECTE
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang.
De richtlijnen hangen in het portaal en liggen ook achter in de kerk.
ZIE OOK HET OVERZICHT MET PICTOGRAMMEN OP DE ACHTERZIJDE.

