PROTOCOL
EXCLUSIEVE OPENSTELLING
VOOR INDIVIDUELE
KINDEREN VAN MINIMAAL
4 T/M MAXIMAAL 12 JAAR
Protocol bescherming en veiligheid medewerkers en bezoekers
bibliotheekbranche bij heropenstelling bibliotheekvestigingen.
Ten geleide:
• Onderstaand protocol geldt voor de gehele bibliotheekbranche.
•	Voorwaarde voor openstelling is dat de bibliotheek aan
onderstaande richtlijnen voldoet.
•	Als er updates komen op deze afspraken, worden die zo snel
mogelijk gecommuniceerd.
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1.
VOOR BIBLIOTHEEKORGANISATIES
EN BIBLIOTHEEKVESTIGINGEN
• D
 e bibliotheek worden op nader te bepalen momenten exclusief opengesteld voor
leerlingen van minimaal 4 t/m maximaal 12 jaar.
• De bibliotheek is bij openstelling voor kinderen gesloten voor andere gebruikers.
• Begeleiders, ouders/verzorgers mogen niet mee naar binnen. Leerlingen worden door
maximaal één volwassene gebracht en gehaald.
• De bibliotheek werkt met toegangsitems.
• Afstand:
-  Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren maar worden wel
gevraagd 1,5 meter van personeelsleden vandaan te blijven.
-  Personeelsleden houden zo goed mogelijk 1,5 meter afstand van de kinderen.
-  Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand.
• Kinderen gaan in groepen naar binnen. Zij verzamelen zich op de hiervoor aangewezen
gemarkeerde plaatsen.
• Het verblijf van de kinderen is in tijd gelimiteerd.
• Kinderen mogen boeken uitzoeken om mee naar huis te nemen.
• De computers kunnen niet gebruikt worden.
• De speelhoek is niet open.
• De bibliotheek werkt met heldere en werkbare tijdvakken met voldoende tijd tussen
die tijdvakken.
• Buiten de bibliotheek wachten degenen die halen en brengen gescheiden van elkaar.
• Toiletten zijn gesloten. Kinderen die het toilet moeten gebruiken, gaan naar huis en
worden niet meer toegelaten.
• De ventilatie in de bibliotheek voldoet aan de normen.
• Obstakels zijn verwijderd.
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2.
VOOR MEDEWERKERS
•
•
•
•
•

Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen.
Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen.
Schud geen handen.
Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.
Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten,
na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
• Hoest en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38C°) en/of
benauwdheidsklachten.

3.
VOOR BEGELEIDERS,
OUDERS/VERZORGERS
• H
 oud buiten de bibliotheekvestiging 1,5 meter afstand.
• Begeleiders, ouders/verzorgers mogen onder geen beding mee naar binnen.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
• Breng je kind niet naar de bibliotheek als iemand in jouw huis koorts heeft
(vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Schud geen handen.
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
• Je kind krijgt bij de bibliotheek een toegangsitem uitgereikt. Zijn de toegangsitems
op dan vragen we je met je kind(eren) naar huis te gaan.
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4.
UITLEG SYSTEEM TOEGANGSITEMS
• K
 inderen zijn verplicht om de bibliotheekvestiging binnen te gaan met een beschikbaar
toegangsitem.
• Het aantal items is afgestemd op het voor publiek toegankelijke beschikbare vloeroppervlak
waarbij een norm wordt aangehouden van minimaal 5m2 per toe te laten kinderen.
• Bij de deur wordt hierop gecontroleerd.
• Kinderen zonder toegangsitem worden geweigerd.
• De toegangsitems kunnen gereserveerd worden.
• Bij een bibliotheek met een vloeroppervlak van 100 m2 is dat 20 (100/5=20).
• Toegangsitems worden na ieder gebruik gedesinfecteerd.
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