Protocol 7
Openstelling bibliotheken i.v.m. coronamaatregelen
Status
Dit protocol is van kracht met ingang van 13 november 2021 19.00 uur tot 4 december
2021.
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(n).
Basisregels voor iedereen en overal
• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al
gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij
gevaccineerd zijn.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest of nies in je elleboog.
• Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
Bibliotheken
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen binnen
openbare ruimten van bibliotheken. Het mondkapje mag alleen af op het moment dat
bezoekers of medewerkers op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar, van bezoekers en van medewerkers.
Bibliotheken worden beschouwd als doorstroomlocaties, er is geen maximum gesteld aan
het aantal bezoekers.
Bibliotheken mogen geen gebruik maken van coronatoegangsbewijzen voor activiteiten
die vallen binnen de reguliere exploitatie.
Evenementen mogen in de periode tot 4 december 2021 tot 18.00 uur met een
maximum van 1.250 personen per ruimte plaatsvinden.
Voor bezoek aan (theater) voorstellingen, filmvertoningen, concerten en bij horeca in de
bibliotheek zijn coronatoegangsbewijzen (CTB) verplicht.
Horeca in bibliotheken
Mag alleen open:
- met gebruik van coronatoegangsbewijzen;
- maximale openingstijd tussen 6.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ‘s avonds;
- coronatoegangsbewijs check verplicht;
- gezondheidscheck verplicht;
- geen maximum aantal bezoekers;
- entertainment toegestaan;
- een vaste zitplaats is verplicht.
Volg voor horeca het horecaprotocol.
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Bioscopen en theaters in bibliotheken
Mag alleen open:
- met gebruik van coronatoegangsbewijzen;
- coronatoegangsbewijs check verplicht;
- gezondheidscheck verplicht;
- geen maximum aantal bezoekers;
- zitplaats verplicht;
- maximaal 1.250 mensen in een ruimte;
- geen verplichte sluitingstijd.
Ook hiervoor is het gebruik van coronatoegangsbewijzen verplicht, er geldt een
maximum aantal bezoekers.
Volg hiervoor de protocollen van bioscopen en theaters.
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