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Openstelling bibliotheken ivm coronamaatregelen 
 

Status  

Dit protocol is van kracht met ingang van 25 september 2021 tot een nader te bepalen 

moment.  

 

Een protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de praktijk 

voor een bepaalde branche. De overheid beschouwt deze protocollen als een eigen 

verbindende richtlijn binnen een betreffende sector. De overheid heeft daarbij een 

adviserende rol.  

De sector zelf is verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van het protocol. 

Protocollen hebben geen juridische status. De Wet publieke gezondheid en de Tijdelijke 

regeling maatregelen covid-19 blijven bepalend voor wat wel of niet is toegestaan, 

ongeacht een protocol. Stem daarom – in geval van twijfel – af met je gemeente.  

 

Basisregels voor iedereen en overal  

• Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen op het coronavirus.  

• Houd afstand van elkaar.  

• Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog.  

• Werk thuis als het kan, op kantoor als het nodig is. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

 

Bibliotheken 

Bibliotheken worden beschouwd als doorstroomlocaties, er is geen maximum gesteld aan 

het aantal bezoekers. 

Bibliotheken hoeven geen gebruik te maken van coronatoegangsbewijzen voor 

activiteiten die vallen binnen de reguliere exploitatie. 

 

Horeca in bibliotheken  

Mag alleen open: 

- met gebruik van coronatoegangsbewijzen; 

- maximale openingstijd: tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ’s nachts; 

- coronatoegangsbewijs check verplicht; 

- gezondheidscheck verplicht; 

- geen maximum aantal bezoekers; 

- entertainment toegestaan.  

Volg voor horeca het horecaprotocol. 

 

Bioscopen en theaters in bibliotheken 

Mag alleen open: 

- met gebruik van coronatoegangsbewijzen; 

- coronatoegangsbewijs check verplicht; 

- gezondheidscheck verplicht; 

- geen maximum aantal bezoekers; 

Met opmerkingen [BR1]: Je noemt het al. Dus moet hier 
dan check?? 
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Ook hiervoor is het gebruik van coronatoegangsbewijzen en de bijkomende registraties 

verplicht gesteld en geldt geen maximum aantal bezoekers.  

Volg hiervoor de protocollen van bioscopen en theaters. 

Met opmerkingen [BR2]: Welke dan? En geldt dit ook 
voor horeca? 


