GASTENHUIS ABDIJ WESTMALLE
Draaiboek bij het heropstarten

Algemeen
1. We volgen allemaal de algemeen geldende corona-regels:
-

We houden 1,5 m afstand van de andere gasten (social distancing)

-

Niezen of hoesten doen we in een papieren zakdoek, of in de elleboog.

-

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen die in het gebouw
loopt. Dus zowel in de kerk als in alle ruimten van het gastenhuis. De enige
uitzonderingen zijn: in de refter tijdens de maaltijden en in de eigen kamer.
Wanneer deze regel niet gerespecteerd wordt, kan de gastenbroeder U vragen
uw verblijf onmiddellijk te beëindigen.

-

We wassen geregeld de handen met water en zeep.

2. Telkens iemand het hoofdgebouw van het gastenhuis betreedt, ontsmet hij/zij de handen
met de beschikbare alcoholgel.
3. De gastenbibliotheek blijft gesloten; in het koffielokaal liggen ook geen brochures meer.
Gelieve zelf voor leesvoer te zorgen.
4. In uw kamer vindt U echter wel :
-

Een bijbel

-

Het infoboekje over het gastenhuis

-

Een psalmboek en alle boekjes voor de liturgie. Het is de bedoeling dat U deze zelf
meebrengt naar de kerk voor de gebedsdiensten. We mogen immers geen boeken ter
beschikking leggen in het kerkportaal.

5. Als U de koffiemachine gebruikt, houdt U best een papieren servet aan uw vinger alvorens
een knop in te duwen.
6. Na uw verblijf blijft uw kamer 72 uur afgesloten, en wordt dan zeer grondig gereinigd.
7. Gelieve het gebruik van de LIFT te beperken. (Zeer kleine ruimte en besmettingsgevaar)
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De maaltijden
1. Aan de ingang van de refter ontsmet iedereen de handen.
2. We gaan zitten waar er borden en bestek zijn. Die verplaatsen we niet omwille van de
social distancing.
3. Per tafel wordt één persoon beschouwd als ‘tafeldienaar’. Deze persoon verdeelt de soep,
en schept ook de andere spijzen op het bord van zijn tafelgenoten. ’s Morgens en ’s
avonds voorziet hij/zij de tafelgenoten van koffie of thee.
4. Boter, choco, jam, suiker, charcuterie…. zijn allemaal individueel verpakt.
5. Na de maaltijd is er één iemand per tafel die afruimt.
6. Twee mensen, die van tevoren gevraagd worden, zullen mee naar de afwaskeuken gaan
om daar een handje toe te steken. De anderen verlaten de refter na het slotgebed mét
mondmasker.
7. Ook bij het buitengaan van de refter ontsmet iedereen de handen.

De kerkdiensten
1. Bij het binnenkomen van het kerkportaal ontsmet iedereen de handen. Het dragen van een
mondkapje is VERPLICHT in de kerk.
2. Gebedenboeken neemt U mee van op uw kamer.
3. De RECHTERDEUR is de ingang ; de andere deur is alleen uitgang.
4. In de kerk zijn er minder banken dan normaal. Op elke bank mogen slechts twee of drie
personen plaatsnemen. (Social distancing)
5. Gelieve niet mee te zingen.
6. Bij het communiceren: indien U wenst te communiceren, komt U naar voor (met
inachtname van de social distancing) ; de priester laat zwijgend de hostie in uw hand
vallen. U zegt niets. Het communiceren op de tong is niet mogelijk.

Deze regels zullen bijgewerkt worden volgens de evolutie van de pandemie. Dank om ze
nauwgezet te volgen, mede namens de broeders van de abdij en de andere gasten.
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