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Veel gestelde vragen bibliotheken en coronamaatregelen 2022 
Update 10 – 14 januari 2022 

 

Algemeen 

Voor actuele informatie over coronavirus en richtlijnen, kijk eerst op:  

• website van de Rijksoverheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/ 

• website van de Vereniging van Openbare Bibliotheken: 

https://www.debibliotheken.nl/informatie/bibliotheken-corona-virus/  

• website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-

coronamaatregelen/generiek-kader 

• Heb je zelf nog vragen? Mail ze naar weeropen@debibliotheken.nl. 

• Veel informatie en actuele discussies zijn te vinden op biebtobieb/CrisisBieb. 

https://www.biebtobieb.nl/do/login 

 

Update 10 ~ 14 januari 2022 
• Per 15 januari 2022 treedt protocol 10 in werking. 

 

Wat is er voor bibliotheken anders per 15 januari? 

• De mondkapjesplicht (mondneusmaskers) is aangepast. 

 

Wat is gelijk gebleven aan protocol 9? 

• Bibliotheken zijn aangemerkt als essentiële dienstverlening. 

• Het maximaal aantal bezoekers binnen ruimte(n) waar geen sprake is van 

doorstroom, bijvoorbeeld een studieruimte of leeszaal, is bepaald op 100% van de 

1,5 meter capaciteit (1/3 van de reguliere capaciteit) met een maximum van 50 

bezoekers per zelfstandige binnenruimte. 

• Voor de andere ruimten, zoals de publiek toegankelijke ruimte waar bijvoorbeeld de 

boekencollectie staat, geldt een maximum van 1 persoon per 5m2. 

• Horeca in bibliotheken blijft dicht. 

• Bioscopen in bibliotheken blijven dicht. 

• Theaters in bibliotheken blijven dicht. 

• En evenementen in bibliotheken mogen niet worden gehouden. 

 

Basisregels voor iedereen en overal  

• In alle publieke binnenruimtes geldt een mondkapjesplicht. Ook als mensen zitten. 

• In drukke buitenruimtes waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, wordt 

het dragen van mondkapjes geadviseerd. Zoals in drukke winkelstraten, tijdens 

sportevenementen en demonstraties. 

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je 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. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.   

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

• Voor iedereen geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte. 
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Mondkapjes (mondneusmaskers) 
• Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen binnen 

bibliotheken. 

• Ook als medewerkers of bezoekers staan of zitten, moet het mondkapje gedragen 

worden. 

 

Er zijn veel verschillende typen mondkapjes. 

Welke mondkapjes zijn toegestaan? 

Met ingang van 15 januari wordt het dragen van wegwerpmondneusmaskers (kapjes) 

geadviseerd, bij voorkeur minimaal type II. 

 

Waar zijn deze verplicht? 

In de publieksruimtes van bibliotheken zijn deze verplicht. 

 

Moeten zij ook op blijven als medewerkers of bezoekers zitten? 

Ja, in afwijking tot eerdere protocollen moeten mondkapjes ook op wanneer iemand zit. 

 

Zijn er alternatieven voor mondkapjes toegestaan bij medische noodzaak? 

Allereerst moet de medische noodzaak worden aangetoond met een verklaring en met 

ondersteunend bewijs. In die sporadische gevallen dat; 

- er inderdaad een medische noodzaak is om geen mondkapje te dragen; 

- en tevens de noodzaak om te werken in de bibliotheek of de bibliotheek te 

bezoeken bestaat; 

zal goed overleg nodig zijn om tot een bevredigende oplossing te komen.     

 

Wat te doen als geweigerd wordt om een mondkapje te dragen? 

We hebben het over een plicht die verder gaat dan een aanbeveling. Bezoekers die 

weigeren een mondkapje te dragen, evenals onder eerdere protocollen, moeten de 

toegang geweigerd worden.  

Bezoekers die zittend hun mondkapje afdoen, kunnen hierover aangesproken worden.  

 

Meer informatie over mondkapjes is te vinden op website van Rijksoverheid.  
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