
Voor corona volgen we de adviezen van het CIO wat regelmatig door de Unie-ABC gedeeld wordt. 

Deze adviezen zijn hier te vinden: aangescherpte CIO-advies. 

Voor onze gemeente geldt daaruit het volgende: 

- We houden overal de anderhalve meter in acht 

- Binnen het Huis van Eemnes (ook bij de VIPkids) dragen we vanaf 13 jaar een mondkapje 

- Bij binnenkomst reinigen we onze handen 

- Op onze zitplaats mag het mondkapje af 

- We verplaatsen ons zo weinig mogelijk en houden daarbij de anderhalve meter in acht. 

- Omdat de ruimte groot genoeg is hoeven we ons nog niet aan te melden 

- Ook na de dienst en bij het koffie/thee drinken houden we de anderhalve meter in acht. Blijf zitten 

of zoek een ruime plek zodat een ander ook ruimte heeft. 

- Voor de kringen geldt het dringende advies: maximaal vier bezoekers in huis 

- Ook doen we in alle gevallen van te voren een coronacheck. Zie hieronder of www.egeemnes.nl 

- De dienst wordt ook digitaal uitgezonden, de link staat op www.egeemnes.nl. Volg de dienst dus 

thuis bij twijfel over de coronacheck. Een zelftest geeft onvoldoende zekerheid dus laat je bij 

klachten ook testen. 

- We houden geen bijeenkomsten na vijf uur met de hele gemeente, een kleine kring kan nog wel. 

 

Coronacheck: Hebt u een van de volgende klachten: Hoesten, verkoudheid, verhoging of koorts, 

benauwdheid of reuk en/of smaakverlies of heeft een van uw huisgenoten COVID of koorts en/of 

benauwdheidsklachten? Of is bij u de afgelopen 7 dagen COVID vastgesteld. Of heb je een 

huisgenoot, familielid of collega met COVID waar je de afgelopen 10 dagen nog direct contact mee 

hebt gehad. Of ben je in quarantaine vanwege een direct contact met een COVID patient of omdat je 

in een risico gebied bent geweest? Blijf dan thuis en laat je testen! 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fegeemnes.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D98635585df489454391e7740f%26id%3D2e6fee88c8%26e%3D89d6ea52ee&data=04%7C01%7C%7C905fc801040f4174dfb708d9ab787ff4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637729356303134651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TVd9kxjyQ3hruUJKcjW7OGUiqH%2BBg%2BqzRo2URT4Tkd8%3D&reserved=0

