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Coronaprotocol
Omdat naar verwachting in januari en februari 2021 er nog steeds maatregelen gelden
met het oog op Covid-19, geldt voor de lopers van Actie Kerkbalans voor de campagne
van 2021 het volgende coronaprotocol:

	
1 Blijf op 1,5 meter afstand.

Dat kan op de volgende manier:
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a. U belt aan, en neemt ruim 1,5 meter afstand van de deur.
b.	U vertelt waar u voor komt en vertelt de bewoner dat u op afstand blijft.
c.	De envelop of brief overhandigt u door deze ergens neer te leggen
waarna de bewoner hem kan oppakken.

m

handige
collectetips

Tip 1
Ga tussen 17.00 en 21.00 uur
de deuren langs, dan zijn de
meeste mensen thuis.

	
Bij het ophalen van de antwoordenveloppe geldt dan het omgekeerde.
2
Maar hier zijn natuurlijk ook meer creatieve oplossingen voor te bedenken:

a.	Neem een collectezak mee met een lange stok. Op die manier kunt u de 1,5 meter op
een mooie manier overbruggen en iedereen begrijpt dat deze manier van ophalen
ook goed klopt bij het doel van Kerkbalans.
b.	Zet een bak neer bij de deur wanneer u aanbelt, en stap daarna achteruit. U legt
degene die opendoet uit waarom die bak daar staat. Vervolgens kan de bewoner de
brief uit de bak pakken, of een envelop er juist in stoppen. Wees hier creatief in, vraag
een handig parochie- of gemeentelid een mooie bak te maken met het logo van Actie
Kerkbalans er op.
	Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen en houden we u op de hoogte van
eventuele wijzigingen en aanvullingen op het protocol.

Tip 2

Tip 3

Sta je voor een dichte deur,
neem niet-thuis-kaartjes
mee waar je op in kan vullen
wanneer terug wil komen

Neem antwoordkaarten
mee, waar op staat dat je
ook op een later tijdstip
(online) kan doneren

