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Veel gestelde vragen bibliotheken en coronamaatregelen 2022 
Update 12 – 15 februari 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 12 ~ 15 februari 2022 
Per 18 februari 2022 treedt protocol 12 in werking. 

• Het thuiswerkadvies is per direct aangepast naar: werk maximaal de helft van de 

werktijd op kantoor. 

 

Wat is er voor bibliotheken anders per 18 februari? 

• Sluitingstijd is gesteld op uiterlijk 01.00 uur. 

• Bioscopen en theaters tot 500 personen hebben; geen verplichte vaste zitplaats, geen 

1,5 meter afstand, volledige capaciteitsbenutting. Hebben wel coronatoegangsbewijs 

(CTB) plicht. Sluiten ook uiterlijk om 01.00 uur.   

• Bioscopen en theaters vanaf 500 personen hebben: wel een vaste zitplaats, 

mondkapje bij verplaatsing en wel CTB-plicht. Geen 1,5 meter afstand. Sluiten ook 

uiterlijk om 01.00 uur. 

• Horeca tot 500 personen hebben; geen verplichte vaste zitplaats, geen 1,5 meter 

afstand, wel CTB-plicht. Sluiten ook uiterlijk om 01.00 uur. 

• Horeca vanaf 500 personen hebben: wel vaste zitplaats, mondkapje bij verplaatsing 

en wel CTB-plicht. Geen 1,5 meter afstand. Sluiten ook uiterlijk om 01.00 uur. 

 

Basisregels voor iedereen en overal  

• Was vaak en goed je handen. 

• Houd afstand van elkaar. 

• Draag een mondkapje waar nodig. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

• Hoest of nies in je elleboog. 

• Klachten? Blijf thuis en doe een test. 

• Haal een vaccin of boosterprik. 

• Blijf zelftesten gebruiken. 

 

Mondkapjes (mondneusmaskers) 

Ik heb gelezen dat de mondkapjesplicht is afgeschaft. 

Hoe zit dat? 

Nee, op dit moment geldt nog een mondkapjesplicht tot 25 februari, ook in de 

bibliotheken.  

De mondkapjesplicht vervalt wel per 25 februari, ook in bibliotheken. 
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In de horeca, bioscopen en theaters in bibliotheken is de mondkapjesplicht wel 

afgeschaft vanaf 18 februari tenzij er meer dan 500 personen (exclusief personeel) in 

horeca, bioscoop of theater binnen zijn. Dan geldt wel een mondkapjesplicht bij 

verplaatsing tot 25 februari. 

Openingstijden 

De (nacht)horeca mag langer open. 

Mogen wij ook langer open? 

Ja, bibliotheken mogen tot uiterlijk 01.00 uur open zijn. Evenals de bioscopen, theaters 

en horeca in de bibliotheken. 

 

Afstand 1,5 meter 

Moeten wij in bibliotheken 1,5 meter afstand houden? 

Ja, deze regel blijft in bibliotheken van kracht tot 25 februari.  

In horeca, bioscoop en theater in bibliotheken is deze regel wel vervallen. Daar geldt tot 

25 januari nog wel een CTB-plicht. Het is raadzaam om afstand van elkaar te blijven 

houden.  

 

Horeca 

Gelden er restricties voor opening van horeca binnen bibliotheken? 

Ja, de volgende voorwaarden zijn van toepassing:  

- gebruik en check van coronatoegangsbewijzen (CTB); 

- bij meer dan 500 personen (exclusief personeel) in de horecavoorziening geldt 

een mondkapjesplicht bij verplaatsing;  

- bij meer dan 500 personen (exclusief personeel) is placering verplicht; 

- de maximale openingstijd is tussen 5.00 uur ’s ochtends en 01.00 uur. 

 

Bioscoop, theater en concertzaal 

Gelden er restricties voor opening van bioscoop, theater en concertzaal binnen 

bibliotheken? 

Ja, de volgende voorwaarden zijn van toepassing:  

- gebruik en check van coronatoegangsbewijzen (CTB); 

- bij meer dan 500 personen (exclusief personeel) geldt een mondkapjesplicht bij 

verplaatsing;  

- bij meer dan 500 personen (exclusief personeel) is placering verplicht; 

- de maximale openingstijd is tussen 5.00 uur ’s ochtends en 01.00 uur. 

 

School 

Wat zijn de regels als wij een activiteit op school hebben? 

Het protocol van de school is leidend. Overleg met de betreffende school over de na te 

leven regels. 

 

Mogen wij schoolklassen ontvangen? 

Ja, het is wel van belang dat dat veilig gebeurt, ook voor medewerkers en andere 

bezoekers. 
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