Protocol openstelling bibliotheken Bibliotheek Hoeksche Waard in verband
met het coronavirus, versie 13-11-2021
Dit protocol is van kracht met ingang van 13 november 2021 tot een nader te bepalen moment.

Basisregels voor iedereen en overal:
•

Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk bij de GGD testen op het coronavirus. 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. Bescherm jezelf en anderen.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden.

•

Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog.

•

Voor kantoormedewerkers: werk thuis tenzij het niet anders kan.

•

Zorg voor voldoende frisse lucht/ventilatie.

•

Mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) op veel openbare plekken, onder andere voor bibliotheken
(tijdens bewegen door de bibliotheek).

•

Schud geen handen.

Dienstverlening en activiteiten:
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen binnen openbare
ruimte van bibliotheken. Het mondkapje mag alleen af op het moment dat bezoekers en
medewerkers op 1,5 afstand van elkaar zitten. Indien iemand geen mondkapje draagt vanwege
een medische reden, heeft deze persoon een brief van de huisarts of specialist bij zich.
Bibliotheken worden beschouwd als doorstroomlocaties en er is daarmee geen maximum gesteld
aan het aantal bezoekers. De openingstijden blijven ongewijzigd.
Bibliotheken mogen geen gebruik maken van coronatoegangsbewijzen voor activiteiten die vallen
binnen de reguliere activiteiten. Voor evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd
in bibliotheken is geen coronatoegangsbewijs nodig, zolang de maaltijd maar niet centraal staat
tijdens de activiteit (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuuruitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/waar-coronatoegangsbewijs-verplicht)
Taallessen en andere vormen van instructie kunnen op veilige afstand en met kuchscherm zonder
mondkapjes gegeven worden. Zodra de zitplaats wordt verlaten, dient het mondkapje te worden
gedragen.
Er wordt geen limonade, koffie of thee geschonken.
NB: De handgels, schoonmaakdoekjes, -sprays, markeringen (stickers etc.) blijven tot nader order
in gebruik.
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Algemeen:
Lizzy Hartman is als teamleider dienstverlening voor de medewerkers het eerste aanspreekpunt.
Bovendien is zij de expert op het gebied van de lokale situaties daar waar maatwerk noodzakelijk
is. Xenia de Graaf is als teamleider ECA het aanspreekpunt voor de ECA-medewerkers die met
groepen kinderen en jongeren werken. Geertje Wiersma als teamleider ECA/MarCom en Taalhuis.
Marieke Montenarie is het eerste aanspreekpunt voor de teamleiders om zo gezamenlijk tot de
meest veilige manier van werken te komen voor medewerker en klant.
Directie | bestuur is de eindverantwoordelijke voor alle beslissingen rondom de openstelling van de
bibliotheken in welke vorm dan ook in deze tijden van het coronavirus. Uiteraard zullen de
richtlijnen en protocollen die door de VOB bij het ministerie zijn ingediend gevolgd worden. Hierover
is nauw contact met VOB. Daarnaast worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.
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