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Toelichting op protocol 8 openstelling bibliotheken  
27 november 2021 

 

De coronamaatregelen worden per 28 november aangescherpt voor een periode van 

minimaal drie weken.  

De kern blijft: voorkomen dat het virus zich kan verspreiden. Contactvermindering met 

minimaal 20% wordt daarvoor nagestreefd.  

 

Wat is er aangepast in dit protocol? 

• Beperking maximaal aantal bezoekers met als norm maximaal 1 persoon per 5 m2. 

• Sluiting van bibliotheekvestigingen om uiterlijk 20.00 uur. 

• Aanpassing van het thuiswerkadvies. 

• Nadere uitwerking van de 1,5 meter afstandsregel. 

• Eerdere sluitingstijd voor horeca, bioscopen en theaters in bibliotheken en nadere 

regels. 

  

Wat is gelijk gebleven aan protocol 7? 

• Mondkapjesplicht. 

• Er is géén lockdown afgekondigd voor de bibliotheken. 

 

Beperking maximaal aantal bezoekers met als norm maximaal 1 persoon per 5 

m2  

Bibliotheken mogen als doorstroomlocatie bezoekers ontvangen op basis van de norm 

van maximaal 1 persoon per 5 m2. 

 

Sluiting van bibliotheken om uiterlijk 20.00 uur  

Bibliotheken zijn aangemerkt als essentiële dienstverlening en moeten uiterlijk om 20.00 

uur sluiten.  

De keuze om eerder te sluiten, gelijk aan de algemene sluitingstijd van 17.00 uur, is aan 

de bibliotheekorganisaties zelf.  

 

Aanpassing van het thuiswerkadvies 

Het thuiswerkadvies is aangescherpt. Werk thuis.  

Kan dat niet: houd op werk altijd 1,5 meter afstand.  

 

Nadere uitwerking van de 1,5 meter afstandsregel 

De zitplaatsen worden zo ingedeeld dat bezoekers op veilige afstand van elkaar zitten.  

Ter plaatse kan geen oploop van bezoekers ontstaan.  

Voor het maximaal aantal bezoekers in publiek toegankelijke ruimtes geldt dat één 

persoon per 5 m² tegelijkertijd aanwezig mag zijn.  

Er is niet meer personeel in de bibliotheek aanwezig dan strikt noodzakelijk is voor het 

uitoefenen van de bibliotheekfunctie conform de Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen (Wsob).  

 

Eerdere sluitingstijd voor horeca, bioscopen en theaters in bibliotheken 

Er geldt een maximale openingstijd tussen 5.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags. 

Bij verplaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht. 

Bij bioscopen en theaters in bibliotheken mag maximaal 100% capaciteit bij geplaceerde 

setting met inachtneming van de 1,5 meter afstand (ongeveer 1/3 van reguliere 

capaciteit) benut worden. 

 

 

Meer informatie vind je op de website van Rijksoverheid: 

• Kort overzicht coronamaatregelen 

• Avond lockdown en strengere maatregelen overdag  

• Cultuur, uitgaan en sport 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/26/avond-lockdown-en-strengere-maatregelen-overdag
•%09https:/www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert

