Hygiëneprotocol voor bijeenkomsten vanaf 22 september 2020
Waarde Broeders,
Nu de coronamaatregelen door het kabinet worden verlicht, kunnen ook wij weer, zij het
onder voorwaarden, samenkomen. Deze inleiding is bedoeld om u, voor zover u dat nog niet
was, op de hoogte te brengen van deze voorwaarden:
• We kunnen met maximaal 17 broeders bijeenkomen om de 1,5 meter regel te kunnen
respecteren.
• U krijgt ruim van tevoren een uitnodiging om u aan te melden via “Datumprikker”.
• Wanneer u zich niet opgeeft en geen bevestiging van deelname heeft ontvangen, wordt
geen toegang verleend. Dit geldt voor zowel Open Loges als voor Comparities
• Coronaverschijnselen? Blijf thuis!
Heeft u symptomen die passen bij COVID-19 of hebben uw gezinsleden symptomen die
passen bij COVID-19, blijf thuis! Twee weken na de genezing van COVID-19 of zijn
verschijnselen kunt u weer in de loge komen.
Symptomen die passen bij het COVID-19:
o - neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen
(ook als dit wordt veroorzaakt door hooikoorts)
o - loopneus
o - keelpijn
o - koorts
o - kortademigheid
o - vermoeidheid
o - hoofdpijn
o - conjunctivitis (bindvliesontsteking oog)
o - je ziek voelen
o - diarree
• Bent u 70 jaar of ouder of hebt u een kwetsbare gezondheid: wees extra voorzichtig.
• Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
• Was vaak uw handen, gebruik handdesinfectiemiddelen die in de loge aanwezig zijn.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg en gebruik
de desinfecterende gel die op tafel staat voor uw handen.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Mocht het zo zijn dat zich meer Broeders aanmelden dan het zetelplan toelaat, dan geldt de
volgorde van opgaaf. Broeders die niet kunnen komen, hebben de keer erop voorrang. Zij
moeten zich wel aanmelden.
Bovenstaande is onder voorbehoud van eventuele nieuwe overheidsmaatregelen.
Zie bijgevoegd zetelplan voor het betreden, plaatsnemen en verlaten van de Werkplaats.
Bij de opgang naar de Werkplaats afstand bewaren ten opzichte van elkaar en van de Dekker.
De Dekker vraagt het paswoord af op de punt van zijn zwaard met gestrekte arm.
In de voorhof ook steeds 1,5 meter afstand tussen de Broeders. Bij binnenkomst in het
Logegebouw direct doorlopen naar de Voorhof en plaatsnemen op een stoel, die op gepaste
afstand van elkaar staan opgesteld. Niet elkaar kruisen in de gang.

