Toelichting op protocol openstelling bibliotheken
25 juni 2020
Dit is de toelichting op de aanpassing van het protocol ‘Openstelling bibliotheken per 1
juli 2020’. De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden per 1 juli weer
iets verder versoepeld.
De kern blijft: voorkomen dat het virus zich kan verspreiden.
Het aantal bezoekers dat deel mag nemen aan activiteiten hangt samen met of er wel of
niet gereserveerd wordt, of er een checkgesprek plaatsvindt en of vaste zitplaatsen
verplicht zijn.
In het protocol is dat uitgewerkt. Het belangrijkste punt blijft dat bezoekers in alle
gevallen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Wat is er aangepast in dit protocol?
Er is een aantal aanwijzingen geschrapt. Dat betekent niet dat de bibliotheek haar
werkwijze móet aanpassen, maar wel dat zij dat zou kúnnen doen omdat dit aangepaste
protocol daar de mogelijkheid toe biedt.
Quarantaine
De richtlijn over de duur van de quarantaine is geschrapt. Het is aan de bibliotheken zelf
om invulling te geven aan de bescherming van werknemers en klanten.
Hiervoor is gekozen omdat er in plaats van quarantaine gekozen kan worden voor het
reinigen van geplastificeerde omslagen en/of het werken met handschoenen. We sluiten
met deze aanpassing aan bij de praktijk van de detailhandel.
Overleg met je eigen veiligheidsregio hoe je omgaat met de ruimte die dit protocol je
biedt en volg de adviezen.
Looplijnen
De aanwijzing dat looplijnen moeten worden aangebracht, is geschrapt. Ook hier sluiten
we aan bij de gangbare praktijk in winkels en van andere locaties. Dat neemt niet weg
dat, daar waar congestie kan ontstaan, looplijnen zeer behulpzaam blijven om de
anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen.
Ook hier geldt: waar het kán mag het zonder, maar doe het waar nodig mét.
Maximum aantal personen bij een activiteit
Het aantal personen dat aanwezig mag zijn, verschilt (zie het protocol). Essentieel: 1,5
meter afstand. Mensen met klachten of met huisgenoten met klachten zijn niet welkom.
Hoe de bibliotheek de controle daarop vormgeeft, wordt overgelaten aan de bibliotheek.
Verplichting te werken met toegangsitems
Het wordt aan de bibliotheek gelaten hoe zij het aantal bezoekers in de vestigingen
reguleert. Bij vestigingen waarin de toeloop gering is, kun je overwegen de items
achterwege te laten. Elders, waar de toestroom om regulatie vraagt, kun je ze
handhaven of kiezen voor een ander systeem om het bezoekers aantal te reguleren.
Reserveren voor werken in de bibliotheek
Als mensen willen werken in de bibliotheek, hoeven zij niet langer te reserveren. Wel
moet duidelijk gemaakt worden (bijvoorbeeld door plaatsing van het meubilair) dat
slechts werkplekken beschikbaar zijn die 1,5 meter afstand tot anderen mogelijk maken.
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Begeleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd
Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden. Daarom vervalt de aanwijzing dat kinderen in deze leeftijdscategorie
alleen toegang hebben onder begeleiding van een volwassene.
Om deze reden is ook het protocol ‘Exclusieve openstelling voor individuele kinderen van
minimaal 4 t/m 12 jaar’ niet meer van toepassing.
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