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Wijzigingen aangebracht in ‘Proces koffiedrinken na de dienst’ en beide ‘Actie door’ kolommen ingevuld. Plattegrond kerkgebouw
aangepast.
Definitieve uitgave

Afstand cantors gewijzigd naar1 ½ meter, belangrijke websites RIVM en Aartsbisdom toegevoegd, Proces “Risico-Inventarisatiemodel
en Veiligheidsprotocol” uitgebreid; lay-out document aangepast, Plattegrond Kerkgebouw gebedsruimte ingevoerd vwb de connectie
met dit Risico Inventarisatiemodel
Kleine tekstuele aanpassingen, niet van invloed zijnde op de inhoud, printversiedatum in voetnoot ingevoegd. Definitieve uitgave

Definitieve uitgave

Tekstuele aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen bij ‘Processen tijdens de viering’, ‘Processen verlaten van zitplaats en gang naar
de uitgang kerk’, ‘Processen koffiedrinken na de dienst’ en ‘Proces Veiligheidsprotocol en Risico-Inventarisatiemodel’, in voetnoot
laatste bewerkingsdatum toegevoegd
Tekstuele aanpassing. “Kapstok buiten gebruik” en “wc buiten gebruik” nav versoepeling coronaregels verwijdert in
‘Processen betreden van kerk en gang naar zitplaats’. Definitieve uitgave
Processen “Aanmelden en reserveren zitplaats voor bedoelde viering/dienst/samenkomst”, “Ventileren van kerkgebouw” (pag. 3)

Definitieve uitgave

Aanleiding wijziging
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Nb.
De eerste twee diensten (op 12 en 19 juli) zal een supervisor de totale gang van zaken beoordelen en bijsturen waar nodig. Hieruit kunnen wijzigingen voortvloeien op dit Risico Inventarisatiemodel welke mogelijk gevolgen kan hebben
voor het wijzigen van het gebruiksmodel en de plattegrond van het kerkgebouw vwb de looproutes.

Dit model wordt bijgehouden en gewijzigd wanneer daar aanleiding voor is en zal, na het wijzigen van dit model, naar alle leden van de Locatieraad en Pastoraat van de ‘Christus Koning/ St. Antonius van Padua Geloofsgemeenschap’
per e-mail worden verzonden.

Bij gebruik van het Risico Inventarisatiemodel moet men zich overtuigen van het hebben van de laatste versie, zie daarvoor de ‘wijzigingshistorie’.

Elke wijziging in het GEBRUIKSMODEL vloeit voort uit het wijzigende Risico Inventarisatiemodel. De wijzigingen komen voort uit o.a. wijzigende wetgeving, wijzigende maatregelen en voortschrijdende inzichten ter plaatse.

Het GEBRUIKSMODEL van de ‘Parochie H.H. Twaalf Apostelen’, met daarin opgenomen het “Gebruiksplan voor het kerkgebouw”, is gekoppeld aan dit Risico Inventarisatiemodel.

Dit Risico Inventarisatiemodel is de basis van het GEBRUIKSMODEL van de ‘Parochie H.H. Twaalf Apostelen’ welke geldend is in de Geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg.
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Procesafwijking/ Scenario/
gevaren
oorzaak

Gevolgen

Genomen/ Nog te nemen
maatregelen

 Kerkganger heeft
geen:
pc;
internet;
heeft geen kennis
van pc’s;
 Geen zicht op
hoeveel kerkgangers
er naar de kerk
komen
 Kerkganger wordt
niet ingeschreven;
 Kerkganger meldt zich niet aan
via internet;
 Geen zicht op hoeveel
kerkgangers er naar de kerk
komen;
 Kerkganger komt onaangemeld
bij de kerk;
 Kerkganger met de hand ter
plaatse inschrijven;
 Kerkganger loopt direct door;
 Inschrijfpost is niet bemenst;
 Geen begeleider bij de
tussendeur;

 Kerkganger heeft geen
interesse in pc’s en
internet;
 Is er niet mee
opgegroeid;
 Te oud in leeftijd;
 Geen opleiding genoten.

 Geen gegevens van
kerkganger(s) bij
virusuitbraak.
 niet mogelijk tot
herleiding herkomst
virus en niet bekend wie
er besmet is geraakt;

 Ramen worden niet
open gezet voor de
dienst;
 Besmette zuurstof
aanwezig;
 Banken en
gebruiksvoorwerpen
(tijdens de
dienst/samenkomst)
zijn besmet;

Na de dienst de
gebedsruimte en
sacristie
ventileren

 De zuurstof is besmet
door gebruik
gebedsruimte en/of
sacristie voorafgaande
aan de viering/
samenkomst die nu
volgt;
 Banken en
gebruiksvoorwerpen zijn
niet gereinigd;
 Banken en
gebruiksvoorwerp-en
(tijdens de dienst/
samenkomst) zijn niet
gereinigd;
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 Na de viering/samenkomst wordt de
gebedsruimte een half uur geventileerd door de
ramen en deuren open te zetten;
 Banken en gebruiksvoorwerpen (tijdens de dienst/
samenkomst) reinigen;

 Een half uur voor de viering/samenkomst wordt
de gebedsruimte geventileerd door de ramen en
deuren open te zetten;

 Inschrijfpost continu bemensen tot na de dienst;
 Inschrijver zit tijdens de dienst achter in de kerk
t.b.v. registreren laatkomers;
 Plaats reserveren voor inschrijver;
 Kerkganger aanspreken op gedrag;
 Kerkgangers de 1 ½ meter laten hanteren;
 Begeleider bij de tussendeur;

 Papieren brief (via wijkvertegenwoordigers) naar
alle gelovigen in de gemeenschap sturen waarin
de spelregels staan voor aanmelden ter plaatse in
de kerk;
 Inschrijfmogelijkheid inrichten in de portaal van de
kerk;
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 Besmetting van kerkgangers en
medewerkers;

 Besmetting van kerkgangers en
medewerkers;
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 Ramen worden niet
open gezet voor de
dienst;
 Besmette zuurstof
aanwezig;
 Banken en
gebruiksvoorwerpen
zijn besmet;

Voorafgaande
aan de dienst de
gebedsruimte en
sacristie
ventileren

Processen “Ventileren van gebedsruimte en sacristie in kerkgebouw”

Gegevens (Naam
+ voorletters en
telefoonnummer
en/of e-mail
adres) van de
kerkganger
vastleggen

Kerkganger meldt
zich via internet
aan bij vooraf
vastgesteld emailadres

Processen “Aanmelden en reserveren zitplaats voor bedoelde viering/dienst/samenkomst”

Proces

Koster

Koster

Vrijwilliger 1 en
2

Allen

Actie
door:

Briefpapier;
Postbode;
Tafeltje;
Schrijfmaterialen;
Pen;
Schrijfpapier;

 De koster opent de ramen en
deuren;
 Ontsmettingsmiddelen

 De koster opent de ramen en
deuren;
 Ontsmettingsmiddelen;


Koster

Koster

Vrijwilliger 2

Vrijwilliger 1

Allen

Actie
door:

Gerealiseerd
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 Voor die dienst 1 vaste inschrijver
in de hal;
 Begeleider bij de tussendeur;








Materialen
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Procesafwijking/ Scenario/
gevaren
oorzaak

Besmetting door:
 Jassen;
 Handgrepen, wcbril, waterkraantje
toilet;
water in wijwaterbak;
 Geringe afstand met
bekende(n);
 Samenscholen van
mensen binnen de
gestelde afstand van
1 ½ meter;

 (Over)jas ophangen;
 Kruisteken met wijwater;
 Ziet bekenden;
 Wil ergens zitten;
 Ritueel;
 Informatie;
 Geen richtlijnen van
looproute;


 staat te dicht bij gast
vrouw /gastheer;
 neemt missaaltje of
boekje in ontvangst;
 doneert missaaltje of
boekje en vraagt
wisselgeld
 Hangt jas aan
kapstok;
 Gaat naar het toilet;
 Kruisteken
wijwaterbak;
 Zoekt contact met
andere kerkgangers;
 Zoekt zitplaats
 Wil kaarsen
aansteken
 Wil info van tafel
pakken


Uitreiken
missaaltje of
boekje

 Te weinig afstand

 Geen 1 ½ meter;
 Te kleine ruimte;
Besmetting door:
 Hoestdruppels;
 Lichaamscontact;
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Vooroverleg met
lector en/ of
koster

Processen “Voorbereiding viering in de sacristie”

Kerkganger
betreedt de
kerkruimte

Besmetting door:
 de te geringe afstand
(druppeltjes vocht in de lucht);
 handcontact;
 wisselgeld;


 Overhandigen van het
missaaltje;
 Wisselgeld;
 Handcontact;


Kerkganger:
 Niet bekend dat
kerkganger komt;
 opent de buiten en
tussen deur;


Ingaan van de
kerk
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 Ruimte scheppen door onnodige objecten te
verwijderen;
 Stoelen en tafel zodanig plaatsen dat 1 ½ meter
gewaarborgd is;
 Gebruiken van richtlijnen van looproute;

 Wijwaterbak legen en buiten dienst stellen;
 Kerkganger wordt begeleid door
gastvrouw/gastheer naar vastgestelde zitplaats;
 1 ½ meter vakken op vloer aan brengen;
 Schriftelijke info verwijderen;
 (Eventueel) pijlen op de vloer plakken voor
looproute;
 Gebruiken van richtlijnen van looproute;
 Zitplaatsen vooraf bestickeren;
 Zwart/geel lint aanbrengen op vloer voor creëren
1 ½ met vakken;
 Gebruiken van richtlijnen van looproute;

 Zo nodig de route op kerkplein en parkeerplaats
duiden;
 Kerkganger attenderen op de afgesproken regels;
 Bij de deur de plaatselijke coronaregels vergroot
buiten neerzetten;

 Kerkganger wordt bij aankomst gevraagd:
naar haar/zijn gezondheid;
naar naam en telefoon (evt. emailadres);
de handen te reinigen;
 De binnen en buitendeur zijn geopend;
 Bij koud weer of omgevingslawaai opent de
gastvrouw/gastheer de binnen en buitendeur;
 kerkganger wordt vanaf de buitendeur in de kerk
begeleid
 In de hal tafel met ontsmettingsmaterialen leggen.
 Bestickering 1 ½ meter op vloer in hal;
 Gebruiken van richtlijnen van looproute;
 Gastvrouw/gastheer houdt 1 ½ meter afstand;
 Missaaltjes op tafeltje leggen;
 Kerkganger neemt zelf missaaltje of boekje;
 Contant betalen;


Genomen/ Nog te nemen
maatregelen
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 Niet bekend wie er in de kerk
aanwezig is;
 Bij uitbraak geen onderzoek
van herkomst mogelijk;
 Besmetting via deur en
deurgrepen;
 Mensen lopen in alle
richtingen;


 Houdt geen 1 ½ meter
afstand;
 Schudt anderen de hand
 Geen richtlijnen van
looproute;

 Heeft zich niet
aangemeld;
 Buiten en binnen deur
zijn dicht;
 Geen begeleiding van
gastvrouw of gastheer;
 Geen richtlijnen van
looproute;


 Komt te dicht in
contact met andere
Kerkganger(s);

Besmetting via:
 hoestdruppels;
 lichamelijk contact;


Gevolgen

Kerkganger komt
op kerkplein/
parkeerplaats

Processen “Betreden van kerk en gang naar zitplaats”

Proces

Koster
Vrijw. 1
en 2
Allen

Vrijw. 1
Vrijw. 2

Koster

Vrijw. 1
Vrijw. 2

Koster

Vrijw. 1

Vrijw.
1 en 2

Actie
door:

Opgeruimde sacristie;
Hebben van richtlijnen van
looproute;

Koster

Allen
Koster

Allen
Koster

Gerealiseerd
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 Voldoende kaarsen;
 Schriftelijke info (op tafel) of niet?;
 Zitplaats stickers
 Grote vloer stickers voor
looproute;
 Zwart/geelplak lint voor op de
vloer;
 Hebben van richtlijnen van
looproute;

 Missaaltjes;
 Boekjes;
 Tafeltje;
 Mandje voor donatie missaaltje;
 Mandje voor bijdrage aan collecte;


Vrijwilliger 1
en 2

 Flap-overbord met poster met
plaatselijke coronaregels;
 Document om gegevens
kerkganger te noteren;
 Schrijfmiddel;
 Ontsmettingsmiddelen;
 Tafeltje;
 1 ½ meter sticker;
 Hebben van richtlijnen van
looproute;

Koster

Vrijwilliger 1
en 2

Actie
door:

 Rood/wit lint;
 Bord met waarschuwing “Denk aan
de coronaregels” bij ingang
parkeerplaats;


Materialen
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 Met niet ontsmette
handen:
de dienst verrichten;
hulpmiddelen
beetpakken;

 Gebruikelijke
overhandiging door
koster aan voorganger;

 Besmette kleding door
o.a. hoestdruppels;

 Door zingen worden
monddruppeltjes feller
uitgestoten

 Wierookvat wordt
met handen besmet;

 Handen raken
besmet bij aanraken
lichaam;
 Verspreiding van
besmette monddruppeltjes;

 Verspreiding van
besmette monddruppeltjes;


Gebruik
wierookvat

Kruisteken maken

1 of meerdere
cantors

Besmetten van:
 Medekerkbezoekers;
 Cantors;
 Zichzelf;
 Microfoon;
Besmetting door zingen;
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 Geen ambo ter plaatse, minimaal 1 ½ meter
afstand van anderen;
 Aantal liederen beperken;
 Elke cantor eigen microfoon of geen microfoon;
 Cantors staan in zigzagvorm 1 ½ m van elkaar;

 Niet zingen;
 Mogelijkheid tot een cantor;
 Instrueren van de organist;

 Tijdens kruisteken mogen handen lichaam niet
raken;

 Aanreiken van wierookvat zo kort mogelijk;
 Er wordt niet gesproken tijdens aanreiken;
 Gebruiken van richtlijnen van looproute;

 De kelk, en pateen staan in het midden,
hostieschaal staat op afstand naar rechts;
 Voorganger buigt voorover en spreekt naar
beneden;
 Elke voorganger reinigt de eigen kelk, pateen en
hostieschaal;


 Alleen voorganger bij het altaar;
 Maximaal 2 mensen bij het altaar en op 1 ½ meter
schuin achter elkaar;
 Bij meerdere personen minimaal op en neer
lopen;
 Gebruiken van richtlijnen van looproute;
 Afspraken maken onderling;
 Geen kelk, hostieschaal of bel, of gebruik van
handschoenen en mondkapje;
 Bedekken van kelk, pateen, hostieschaal,
microfoon, evangelieboek, bel met palla;
 Meer microfoons;

 Handen ontsmetten met desinfecterend middel;

voorbereiding;

Genomen/ Nog te nemen
maatregelen
 Koster is ruim van te voren aanwezig ter

Versie 5.0

 Besmetting door overdracht
virus via het wierookvat;

Besmetting van:
 Kelk;
 Pateen;
 Hostieschaal;
 Microfoon;
 Bel, etc.
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 Coronadruppeltjes
worden feller
uitgestoten

 Besmetten van
medekerkbezoekers of besmet
raken;

 Tijdens het spreken door
mondvocht-druppels;

 Kelk, pateen,
hostieschaal,
microfoon, bel etc.
worden besmet;


Samen zingen

 Handen raken via kleding
besmet;

 Middelen worden
aangeraakt;

 Kelk, pateen,
hostieschaal,
microfoon,
evangelieboek, bel
etc. worden besmet;

Gebruik van
middelen zoals
kelk, pateen,
hostieschaal,
microfoon,
evangelieboek,
bel
Tijdens de
consecratie
gebruik van
middelen zoals
kelk, pateen,
hostieschaal,
microfoon, bel

Besmetting door:
 Handen;
 Mond;
 Hoestdruppels;

 Gebruikelijke uitvoering;
 Geen richtlijnen van
looproute;
 Geen 1 ½ meter


 Meerdere personen
bij het altaar, grotere
kans op besmetting
Besmetting door:
 Hoestdruppels;
 Lichaamscontact;

Besmetting van hulpmiddelen
zoals:
 Kelk;
 Hostieschaal;
 Microfoon; etc;

Besmetting door:
 Hoestdruppels;
 Lichaamscontact;

Gevolgen

Uitvoeren van de
dienst bij het
altaar

 Handen niet ontsmet
met desinfecterend
middel;

 Te kleine ruimte

Procesafwijking/ Scenario/
gevaren
oorzaak
 Geen 1 ½ meter;
 Te weinig afstand

Processen tijdens de viering

Gebruik van de
handen

Klaarleggen van
kleding en andere
benodigdheden

Proces

Koster
Allen

Vrijw. 1
en 2

Voorganger

Koster
Voorganger

Voorganger

Koster

Koster

Koster

Koster

Actie
door:

Mondkapjes en handschoenen;
Palla;
Ontsmettingsmiddelen;
Microfoons;

 Meerdere microfoons;
 Zwart/geelplak lint voor op de
vloer;
 Plaats cantors vastleggen

 Mededeling aan gemeenschap
 CD met gezangen


 Mededeling aan gemeenschap

 Hebben van richtlijnen van
looproute;

 Mondkapjes en handschoenen;
 Meerdere palla’s;







Hebben van richtlijnen van
looproute;
Onderlinge afspraken;

 Ontsmettingsmiddelen;

Materialen

Gerealis
eerd
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Koster

Voorganger
Koster

Voorganger

Koster

Voorganger
Koster

Koster

Koster

Koster

Koster

Actie
door:
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 1 ½ meter kan niet
gewaarborgd
worden;
 Handen zijn niet
ontsmet;
 Hostie valt op de
grond;
 Verspreiding door
hoestdruppels;
 Besmetten door
handschudding;

Communie
uitreiking

Besmetten van:
 Medekerkbezoekers;
 Zelf besmet raken;

 Tegelijkertijd de kerk
verlaten;
 Aantal mensen;
 Sociaal contactmoment;
 Geen richtlijnen van
looproute;
 Geen 1 ½ meter
afstand;

 1 ½ meter kan niet
gewaarborgd
worden;
 Mensen gaan in
verschillende
richtingen lopen;

Kerkganger
verlaat kerk

Besmetting door:
 Hoesten;
 Aanraking;

Besmetting door:
 Hoesten;
 Aanraking;

Risico-Inventarisatiemodel t.b.v. de Christus Koningkerk Vorden t.v.v. Covid-19 besmetting (G.B.J.E)

 Einde dienst is voor
iedereen op hetzelfde
tijdstip;
 Aantal mensen;
 Gewenning;
 Geen richtlijnen van
looproute;
 Sociaal contactmoment;
 Geen 1 ½ meter
afstand;

 1 ½ meter kan niet
gewaarborgd
worden;
 Mensen gaan in
verschillende
richtingen lopen;

Kerkganger
verlaat zijn
zitplaats
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 1 ½ meter vakken maken op de looppaden;
 Looppijlen;
 1 richtingsverkeer;
 Begeleiding van de kerkgangers;
 Gebruiken van richtlijnen van looproute;

 Gebruiken van richtlijnen van looproute;
 1 ½ meter vakken maken op de looppaden;
 Richting pijlen;
 1 richtingsverkeer;
 Begeleiding van de kerkgangers;

 Geen handschudding tijdens de vredeswens;
 Mededeling door voorganger aan gemeenschap;

 Gebruik van pincet, schepje, hoestscherm;
 Gebruik handschoenen;
 Kerkganger gebruikt eigen corporale;
 Koster zorgt voor corporale;
 Geen tong- en kelkcommunie;
 Koster raapt hostie op en legt hostie weg;
 Koster ontsmet handen;

 Tabernakel openen alleen door
óf voorganger óf lector;
 Gebruiken van richtlijnen van looproute;

 Gebruiken van richtlijnen van looproute;
 1 ½ meter vakken maken op looproute;

 Geen collecte tijdens de dienst;
 Collecte schaal of mandje achterin de kerk
plaatsen

Genomen/ Nog te nemen
maatregelen

Versie 5.0

Besmetten van/door:
 Medekerkbezoekers;
 Cantors;
Virusoverdracht via:
 Hoesten;
 Aanraking van hulp-middelen
of handen;
 Hostie ligt op de grond;

Processen “Verlaten van zitplaats en gang naar de uitgang kerk”

Vredeswens

 Kerkgangers lopen te
dicht achter elkaar;
 geen 1 ½ meter;

Ter Communie
gaan

 Virusoverdracht door
aanraking van handen;

 Besmetten van andere
bedienaren;

 Virusoverdracht door
aanraking van handen;
 Geen richtlijnen van
looproute;
 Geen richtlijnen van
looproute;
 Virusoverdracht door:
hoesten;
aanraking;
 Aanraking met hand;
 Afstand < 1 ½ m;
 Instabiliteit pincet of
corporale;
 Geen hoestscherm;
Besmetting door vorming:
 van druppeltjes;
 aanraking van mede
kerkganger;

 Besmetten van
medekerkbezoekers of zichzelf;

 Deponeren van
collectegeld;

 Collecte schaal,
mandje of zakje wordt
door meerderen
aangeraakt;
 1 ½ meter is niet
gegarandeerd;
 Besmetting van
tabernakel

Collecte

Openen van
tabernakel

Gevolgen

Procesafwijking/ Scenario/
gevaren
oorzaak

Proces

Vrijw. 1
en 2

Allen

Voorganger

Koster

Voorganger

Voorganger en
lector

Vrijw.
1 en 2

Actie
door:

Voorganger

Allen

Vrijwilliger
1 en 2

Voorganger

Allen
Koster

Voorganger

Koster

Vrijwilliger
1 en 2

Vrijwilliger
1 en 2

Vrijwilliger
1 en 2

Actie
door:

Gerealis
eerd
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 Hebben van richtlijnen van
looproute;
 Zwart/geel lint aanbrengen op
vloer voor creëren 1 ½ meter
vakken;
 Opvallende richtingpijlen op vloer
aan brengen;
 Mededeling door voorganger aan
gemeenschap over spelregels bij:
het verlaten van de kerk;
het kaarsjes aansteken;
gaan naar Maria altaar;
 Hebben richtlijnen van looproute;
 Zwart/geel lint aanbrengen op
vloer voor 1 ½ meter vakken;
 Opvallende richtingpijlen op vloer
aan brengen;
 Mededeling door voorganger aan
gemeenschap;

 Mededelingen

 Hoestscherm;
 Pincet;
 Schepje;
 Corporale;
 Handschoenen;
 Handgel;

 Hebben van richtlijnen van
looproute;
 Zwart/geel lint aanbrengen op
vloer voor creëren 1 ½ met vakken;

 Hebben van richtlijnen van
looproute;

 Collecte schaal of –mandje;
 Tafel;

Materialen
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 1 ½ meter kan niet
gewaarborgd
worden;
 Mensen gaan in
verschillende
richtingen lopen;

Kerkganger
verlaat
kerkgebouw en
komt op
kerkplein

 Besmetting door:
Hoesten;
Aanraking;
Geen 1 ½ meter
afstand;

 Tegelijkertijd de kerk
verlaten;
 Aantal mensen;
 Sociaal contactmoment;
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Kerkganger
verlaat
kerkgebouw en
komt op
kerkplein

 Besmetting door:
Hoesten;
Aanraking;
Geen 1 ½ meter
afstand;
Kopjes, etc.;

 Sociaal contactmoment;
 Meerdere mensen bij
elkaar;

 1 ½ meter kan niet
gewaarborgd
worden;
 Mensen gaan in
verschillende
richtingen lopen;
 Gebruik van kopjes,
lepeltjes, etc.

 1 ½ meter kan niet
gewaarborgd
worden;
 Mensen gaan in
verschillende
richtingen lopen;

Kerkganger
drinkt koffie

Besmetting door:
 Hoesten;
 Aanraking;

 Meerdere mensen
tegelijk bij de deur;
 Geen 1 ½ meter afstand;
 Geen richtlijnen van
looproute;

 1 ½ meter kan niet
gewaarborgd
worden
 Mensen gaan in
verschillende
richtingen lopen;

Kerkganger
begeeft zich naar
de parochiezaal;

Processen “Koffiedrinken na de dienst”

Besmetting door:
 Hoesten;
 Aanraking;

Besmetting door:
 Hoesten;
 Aanraking;

 1 ½ meter kan niet
gewaarborgd
worden;
 Mensen gaan in
verschillende
richtingen lopen;

Kerkganger gaat
naar Mariaaltaar of men wil
kaarsjes
aansteken

 Meerdere mensen
tegelijk naar Mariaaltaar;
 Meerdere mensen willen
kaarsje opsteken;
 Geen richtlijnen van
looproute;
 Geen 1 ½ meter
afstand;
 Tegelijkertijd de kerk
verlaten;
 Aantal mensen;
 Sociaal contactmoment;
 Geen richtlijnen van
looproute;
 Geen 1 ½ meter
Afstand

Gevolgen

Procesafwijking/ Scenario/
gevaren
oorzaak

Proces

Versie 5.0

8 juli 2020

 Gebruiken van richtlijnen van looproute;
 Door voorganger aan einde van de dienst hier op
laten wijzen, dat de 1 ½ meter regel ook op het
kerkplein geldt;

 Koffiedrinken op kerkplein bij goed weer;
 Mensen handen laten reinigen met handgel;
 Wegwerpbekers gebruiken;
 Afvalbak voor wegwerpbeker;
 Inschenken door vrijwilliger en plaatsen op tafel
met voldoende afstand;
 Handschoenen dragen door koffie- schenker;

 Geen ‘koffiedrinken’ in parochiezaal;
 Bij goedweer koffiedrinken op kerkplein;
 Gebruiken van richtlijnen van looproute;
 1 ½ meter vakken maken op de looppaden;
 Looppijlen;
 1 richtingsverkeer;
 Begeleiding van de kerkgangers;

 Gebruiken van richtlijnen van looproute;
 Door voorganger aan einde van de dienst hier op
laten wijzen, dat de 1 ½ meter regel ook op het
kerkplein geldt;


 1 ½ meter vakken maken op de looppaden;
 Looppijlen;
 1 richtingsverkeer;
 Begeleiding van de kerkgangers;

Genomen/ Nog te nemen
maatregelen

Vrijw. 1
en 2
Koster

Vrijw. 1
en 2

Allen
Koster

Allen
Koster

Vrijw. 1
en 2

Allen
Koster

Actie
door:

 Hebben van richtlijnen van
looproute;
 Mededelingen;


 Wegwerpbekers;
 Handschoen koffieschenker;
 Handgel;
 Afvalbak;
 Hangtafels buiten;

Vrijwilliger 1
en 2, koster

Voorganger

Allen
Koster

Voorganger

Allen

Voorganger

Allen

Actie
door:

Gerealis
eerd

Printversie: woensdag 8 juli 2020

 Hebben van richtlijnen van
looproute;
 Zwart/geel lint aanbrengen op
vloer voor creëren 1 ½ meter
vakken;
 Opvallende richtingpijlen op vloer
aan brengen;
 Mededeling door voorganger aan
gemeenschap;


 Hebben van richtlijnen van
looproute;
 Mededelingen;


 Zwart/geel lint aanbrengen op
vloer voor creëren 1 ½ meter
vakken;
 Opvallende richtingpijlen op vloer
aan brengen;
 Mededeling door voorganger aan
gemeenschap;

Materialen
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 Te groot aantal mensen;
 Sociaal contactmoment;


 Te veel mensen bij
de overledene;
 1 ½ meter kan niet
gewaarborgd
worden;
 Mensen gaan in
verschillende
richtingen lopen;

 Besmetting door:
Hoesten;
Aanraking;
Geen 1 ½ meter
afstand;

Gevolgen

 Niet aan de juiste
informatie kunnen
komen;
 Defecte computer;


 Niet aan de juiste
informatie kunnen
komen;
 Defecte computer;
 Onbekend met de
connectie met het
‘Proces RisicoInventarisatie-model’

 ‘Proces RisicoInventarisatie-model’
wordt niet actueel
gewijzigd;


 ‘Plattegrond portaal
en gebedsruimte Chr.
Koningkerk t.b.v.
coronamaatregelen’
en het
‘Gebruiksmodel’
worden niet actueel
gewijzigd

Wijzigen van het
‘Proces RisicoInventarisatiemodel’

Wijzigen van de
‘Plattegrond portaal en gebedsruimte Chr.
Koningkerk t.b.v.
coronamaatregelen en het
Gebruiksmodel

8 juli 2020

 De juiste informatiebronnen vastleggen v.w.b.
- informatie van de overheid zoals RIVM, OVV,
Ministerie;
 Kerkelijke overheid (Bisdom Utrecht);
 Uitleg over de connecties van de documenten
onderling, dat wanneer het ene document wijzigt,
dat het betrekking heeft op de andere gekoppelde
documenten;

 De werking en de noodzaak van het model laten
uitleggen aan ieder die er mee gaat werken;
 Revisie plegen op dit model n.a.v. voortschrijdend
inzicht, etc
 In de praktijk vooraf toetsen of alle beschreven en
genomen maatregelen werken, dit document zo
nodig aanpassen;
 Wijzigingshistorie bijhouden;
 Dateren op laatste uitgave;
 De juiste informatiebronnen vastleggen v.w.b.
- informatie van de overheid zoals RIVM, OVV,
Ministerie;
- Kerkelijke overheid (Bisdom Utrecht);

 Maximaal 3 personen tegelijk voor afscheid op 1 ½
meter;
 Begeleiding (door uitvaartverzorging of
locatiemedewerker);


Genomen/ Nog te nemen
maatregelen

Versie 5.0

 Verouderde, niet gewijzigde
‘Proces Risico-Inventarisatiemodel’;
 De juiste maatregelen worden
niet doorgevoerd;
 Connectie tussen de
documenten is niet bekend;

 Verouderde, niet gewijzigde
‘Proces Risico-Inventarisatiemodel’;
 De juiste maatregelen worden
niet doorgevoerd;


 Besmetting van veel mensen;
 Medewerkers doen naar eigen
goeddunken;
 Medewerkers kennen gevolgen
van eigen handelingen niet;

Risico-Inventarisatiemodel t.b.v. de Christus Koningkerk Vorden t.v.v. Covid-19 besmetting (G.B.J.E)

 Geen kennis van werking
van het ‘Proces RisicoInventarisatie-model’;
 Model is niet
geïmplementeerd;
 Geen kennis van de
inhoud
 Niet de noodzaak zien;

 ‘Proces RisicoInventarisatie model’
werkt niet;
 Er wordt geen kennis
van genomen;
 Men vindt het niet
nodig;

Gebruik van het
‘Proces RisicoInventarisatiemodel’

Proces “Risico-Inventarisatiemodel en Veiligheidsprotocol”

Condoleren

Afscheid nemen
Van overledene

(nog verder in te vullen)

Procesafwijking/ Scenario/
gevaren
oorzaak

Processen bij uitvaarten

Proces

Allen

Allen

Allen

Actie
door:

 ‘Plattegrond portaal en gebedsruimte Chr. Koningkerk t.b.v.
coronamaatregelen’
 ‘Gebruiksmodel’;
 ‘Proces Risico-Inventarisatiemodel’;

G. Eijkelkamp

G. Eijkelkamp

G. Eijkelkamp

Actie
door:

Gerealis
eerd

Printversie: woensdag 8 juli 2020

 Internet adressen:
- RIVM: Generiek kader
Coronamaatregelen, zoals ‘Extra
aandachtspunten voor koren en
zangensembles’;
- Nieuws – Aartsbisdom;

 ‘Proces Risico-Inventarisatie-model
en Veiligheidsprotocol’

Materialen
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