Protocol diensten Sionspoort Almere
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INGANG
Je bent welkom vanaf 09:30 uur (ook het begin van de voorbede is om 09:30 uur),
van te voren reserveren is niet nodig
Bij de ingang moeten de handen ontsmet worden met de aanwezige alcohol
Houd in het gebouw altijd minimaal 1,5 meter afstand van iemand
Bij de ingang zal worden gevraagd of je:
● in de afgelopen 24 uur één van de volgende klachten hebt gehad, zoals:
hoesten, verkouden, koorts of benauwdheid
● in de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand met het
coronavirus
Indien één van bovenstaande vragen met ‘ja’ is beantwoord, dan kun je helaas geen
toegang krijgen tot het gebouw
Er zijn 3 looproutes (afgezet met lint), aangegeven met verschillende letters
Je wordt op de aanmeldingslijst gezet'
Volg verdere instructies m.b.t. het looppad en de plek die je krijgt aangewezen
Medewerkers zijn te herkennen aan een hesje
ZAAL
Elk gedeelte van de zaal kent een eigen looproute (afgezet met lint) en aangegeven
met een letter
In de zaal zijn drie vakken ingericht (A: grote podium, B: lage gedeelte, alleen vanaf
13 jaar en ouder), C: hoge gedeelte)
Gezinnen met kinderen (t/m 12 jaar) zitten aan de buitenkanten van de zaal (grote
podium (A) en ruimte C (hoge gedeelte)
Stoelen en tafels mogen niet verplaatst worden
2 meter afstand in de zaal zodat er tijdens aanbidding nog enige bewegingsruimte is.
Gezinnen mogen bij elkaar zitten
Ouders moeten met hun eigen kind mee naar het toilet

PODIUM
Het worshipteam, degene die spreekt en leiding van dienst maken gebruik van het
kleine podium
Op het kleine podium heeft iedereen een eigen microfoonstandaard, deze wordt
daarna goed schoongemaakt door de persoon zelf
NA DE DIENST
Na de dienst kan de binnentuin open
Kinderen mogen ook na de dienst niet in ruimte B (lage gedeelte) komen
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Er wordt koffie en thee geschonken, dit wordt voor je gedaan (dus zelf geen koffie of
thee inschenken)
Het schoolgebouw is tot maximaal 13:00 uur open

GEBOUW
De luchtventilatie wordt zowel op zaterdagmiddag als op zondagochtend op
maximaal gezet zodat de lucht optimaal ververst is op zondagochtend
Stoelen en tafels worden na de dienst schoongemaakt
In juni zijn er maximaal 30 mensen welkom in het gebouw, vanaf juli maximaal 100 mensen

OVERIGE PUNTEN
-

Iemand die een dienst wil bezoeken dient zich van tevoren aan te melden en ontvangt een
schriftelijke bevestiging per e mail
Voorlopig is er geen kinderprogramma. Wel is er een mogelijkheid om bij goed weer in de
binnentuin te spelen

