Toelichting op protocol 7 openstelling bibliotheken
13 november 2021

De coronamaatregelen worden per 13 november aangescherpt.
De kern blijft: voorkomen dat het virus zich kan verspreiden.
Wat is er aangepast in dit protocol?
• Herinvoering van 1,5 meter afstand.
• Verdere beperking van werken op kantoor.
• Invoering eindtijd van evenementen.
Wat is gelijk gebleven aan protocol 6?
• Mondkapjesplicht.
• Géén bepaling van het maximum aantal bezoekers op basis van het aantal
beschikbare vierkante meters grondoppervlakte.
• Er is géén lockdown afgekondigd voor de bibliotheken.
Herinvoering van 1,5 meter afstand
Bezoekers en medewerkers houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
Het gebruik van een spatscherm wordt aangeraden als 1,5 meter afstand houden niet
mogelijk is.
Looplijnen
Er is geen aanwijzing dat looplijnen moeten worden aangebracht. Dat neemt niet weg
dat, daar waar drukte kan ontstaan, looplijnen zeer behulpzaam zijn om de anderhalve
meter afstand in acht te kunnen nemen. Ook hier geldt: waar het kán mag het zonder,
maar doe het mét waar nodig.
Kinderen t/m 12 jaar.
Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden.
Werken op kantoor
Alleen als thuiswerken onmogelijk is, mag op kantoor gewerkt worden.
Geen evenementen na 18.00 uur
Het is toegestaan om evenementen te houden in bibliotheken tot 18.00 uur. Er is sprake
van een evenement als er op een locatie sprake is van bijvoorbeeld een voorstelling,
festival, optreden of feest. Ook een braderie, een professionele wedstrijd of congres zijn
evenementen.
Voor (theater)voorstellingen zijn uitzonderingen gemaakt als het een activiteit is
waarvoor een coronatoegangsbewijs (CTB) plicht geldt. Er is een maximum van 1.250
bezoekers gesteld die allemaal een zitplaats hebben. Er is geen sluitingstijd bepaald. Kijk
voor meer informatie op Rijksoverheid.
Mondkapjesplicht / CTB plicht
Voor het bezoek aan de bibliotheek is geen CTB vereist. Wel is het dragen van een
mondkapje verplicht.
Zeker voor multifunctionele organisaties of bibliotheken die met anderen in een gebouw
zitten is het soms verwarrend. In principe is de gedachte dat of het één of het ander
moet. Maar loop je door de bibliotheek naar een organisatie, activiteit of ruimte waar een
CTB-plicht geldt moet je een mondkapje op. In de ruimte met CTB-plicht gelden weer
andere regels, en is het mondkapje niet verplicht. Hoe lastig ook, met deze situatie
moeten we goed omgaan.
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Diversen
Er gelden geen sluitingstijden voor bibliotheken, wel voor horeca in bibliotheken.
Verhuur van zalen mag plaatsvinden van 6.00 tot 18.00 uur. Meer informatie op
Rijksoverheid.
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