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De looproute wordt aangegeven door blauwe vloerstickers waarop
twee witte voeten zichtbaar zijn.

Looproute bij binnenkomst en de gang naar de zitplaats. De
zitplaatsen zijn bestickerd en zodanig herkenbaar.
De looproute gaat, bij binnenkomst vanuit de hal of portaal, naar
links vanwaar men de banken kan gaan bezetten. De route gaat door
tot voorbij de banken en gaat dan weer terug voorbij het rechtse
bankenblok. Vanaf het punt dat de route weer wordt terug geleid
naar achteren kunnen de bestickerde plaatsen worden bezet.
Het middenpad is te smal om zowel links als rechts tegelijk door het
middenpad naar voren (of de kerk uit) te gaan, aan de 1 ½ meter
afstand kan in de breedte van het middenpad niet
worden voldaan. Om die reden is het middenpad met rood witte
pylonen afgesloten.
Zijn beide bankengroepen ten dele of geheel gevuld dan zal eerst de
rechter bankengroep, via het middenpad, ter communie gaan waarna
de linker bankengroep ter communie zal gaan. Dit zal door de
voorganger meegedeeld worden.
Terug keer naar de banken gaat altijd via de buitenpaden zoals men
gewend is.
Looproute bij verlaten van de zitplaats en de kerk, geldend voor
beide bankengroepen. De looproute is dezelfde als bij binnenkomst.
Er is maar één looproute waarbij er geen verschil is tussen bij
binnenkomst en bij verlaten van de kerk.
De mensen die het dichtst bij de uitgang zitten zullen bij het verlaten
van de kerk de volledige route moeten afleggen.
Na de dienst worden beide buitendeuren geopend voor het verlaten
van de kerk.
Kerkgangers worden gevraagd met enige spoed en op 1 ½ meter
afstand van elkaar de kerk te verlaten.
Streepjes geven de ‘1 ½ m afstand houden’ stickers aan.

In geval van nood, vervallen alle coronaregels
en moet er zo snel mogelijk geëvacueerd
worden, alle deuren open!!!
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