Richtlijnen voor aanmelding en deelname aan de Satsangs met Philip Renard
Zaterdagochtend 10.30 – 12.30 uur in de Mariakerk, Den Dolder
Wij verzoeken je onderstaande richtlijnen aandachtig door te lezen en ons voorafgaande aan
de Satsang te laten weten dat je kennis hebt genomen van de inhoud.
Dit lijkt allemaal wat formeel, maar we hopen dat je begrip hebt voor deze
ongebruikelijke situatie. Het is bovenal bedoeld voor ons aller veiligheid en bescherming, en
niet in de laatste plaats voor het kunnen laten plaatsvinden van de Satsangs met Philip.
A. Deelname
Vragenlijst die wij je vragen voorafgaande aan elke bijeenkomst voor jezelf te
beantwoorden. Indien je één van deze vragen met ‘Ja’ beantwoord, willen we je dringend
verzoeken niet naar de Satsang te komen (stel jezelf deze vragen niet alleen bij aanmelding,
maar ook op de ochtend van je geplande bezoek).
1. Heb je nu Corona?
Ja / Nee
2. Heb je nu huisgenoten met Corona?
Ja / Nee
3. Heb je nu één van deze verschijnselen?
Ja / Nee
( )
a. Verkoudheidsklachten * zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
b. Hoesten of kuchen(*)
c. Verhoging of koorts
d. Kortademigheid
e. Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
f. Onbekende hoofdpijn
g. Onbekende moeheid
h. Onbekende diarree of buikklachten.
4. Heb je huisgenoten met één van deze verschijnselen?
Ja / Nee
5. Ben je in thuisisolatie?
Ja / Nee
( )

* Ook als je bij deze klachten een negatieve coronatest hebt vragen we je toch om niet naar
de Satsang te komen

Algemene richtlijnen
- We geven geen handen.
- Bij binnenkomst en vertrek dragen we een mondkapje en houden we gepaste
afstand.
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
- Na binnenkomst kun je gelijk doorlopen naar de zaal. Aldaar kun je betalen en
vervolgens kan je plaatsnemen op één van de stoelen. Eenmaal gezeten kan het
mondkapje worden afgedaan.
- Nies of hoest in een papieren zakdoek. Is een zakdoek niet meteen voorhanden nies
of hoest dan in de elleboog.
- Bij gebruik van het toilet desinfecteer je zelf, na gebruik, de bril, kraan en
deurklinken.
- Neem zo min mogelijk spullen mee en stop je spullen die noodzakelijk zijn, weg in tas
of jaszak (denk aan het uitzetten van de mobiel voor het bezoek)
- Vóór en na de Satsang worden de deurklinken gedesinfecteerd. Raak alsjeblieft zo
min mogelijk aan tijdens je bezoek.
- Neem je eigen drinkwater mee, de keuken is nu niet beschikbaar

B. Aanmelding
Omdat we met maximaal 15 deelnemers bijeen mogen zijn, zullen we gedurende deze
periode van maatregelen een procedure van aanmelding volgen voor deelname aan de
Satsangs. Dit gaat als volgt:
-

De aanmelding voor de Satsang is alleen mogelijk via email, en dan alleen in de week
voorafgaande aan de betreffende zaterdag. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een
bericht waarin je wordt medegedeeld of je al dan niet kunt deelnemen.
Aanmelding kun je doen via het volgende e-mail adres: satsangC19@gmail.com (dit
e-mail adres gebruiken we alleen voor de administratie en communicatie rondom de
aanmelding)

-

Bij aanmelding is het noodzakelijk dat je jouw telefoonnummer aan ons opgeeft en
dat je akkoord gaat met het feit dat je voornaam en telefoonnummer worden
geregistreerd op een formulier van de kerk.

-

We hanteren hier wie het eerst komt, . . . Wanneer het maximaal aantal plaatsen
reeds bezet is zetten we je op een wachtlijst, zodat je in geval van een eventuele
afzegging alsnog kan deelnemen.

-

Wanneer je je hebt opgegeven en later toch niet blijkt te kunnen komen, laat dit dan
alsjeblieft zo spoedig mogelijk weten.

-

Mensen die onaangekondigd of zonder bevestiging van deelname verschijnen aan de
poort kunnen niet worden toegelaten tot de Satsang.

Laat ons alsjeblieft via het genoemde e-mailadres weten dat je van het bovenstaande kennis
hebt genomen en akkoord bent met de richtlijnen.

Alvast dank voor je begrip onder deze omstandigheden.
Met hartelijke groet,
het Satsang-team

