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Boeken halen en brengen 
 
Wanneer je de bibliotheek bezoekt, gelden eigenlijk dezelfde regels zoals je 
inmiddels ook bij supermarkten en bouwmarkten gewend bent; in de 
bibliotheek worden maximaal 30 personen toegelaten, iedereen die naar 
binnen gaat moet een mandje meenemen. Wanneer de mandjes op zijn, dan 
dien je buiten (op anderhalve meter afstand van elkaar) te wachten tot er weer 
een mandje beschikbaar is. Ook is er in de bibliotheek een looproute 
aangegeven. Zie voor het volledige overzicht van de maatregelen de 
richtlijnen op de volgende bladzijde. 

De leestafel en publieks-pc 
 
Daar kun je helaas nu nog geen gebruik van maken. 
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RIVM 

Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en vragen onze 
medewerkers en vrijwilligers die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben dan 
ook zich aan deze richtlijn te houden en niet naar onze Bibliotheken te komen. 
Mocht je zelf dit soort klachten herkennen, dan adviseren we je ook niet naar 
de Bibliotheek te komen. 

Voor actuele betrouwbare informatie over COVID-19 verwijzen wij naar de site 
van het RIVM en de Rijksoverheid.  

Wij hanteren vanaf maandag 5 oktober de volgende richtlijnen:  

• Draag een mond-/neuskapje    
• Iedereen (vanaf 13 jaar) die de bibliotheek bezoekt wordt dringend 

verzocht om een mond-neusmasker te dragen.  
• Houd anderhalve meter afstand, zowel in als buiten de bibliotheek; 
• Kom alleen naar de Bibliotheek of met een andere persoon uit je 

huishouden; 
• Gebruik een winkelmandje. Zijn de winkelmandjes op dan vragen we je 

te wachten tot er weer één beschikbaar is. 
• Kinderen tot en met 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding 

van een meerderjarig gezinslid; 
• Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent of griepklachten 

hebt; 
• Leen doelgericht boeken; 
• Pak geen boeken uit het schap, behalve als je het boek daadwerkelijk 

gaat lenen; 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden 
Celsius); 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 graden 
Celsius) en/of benauwdheidsklachten; 

• Schud geen handen; 
• Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. 

 
 

https://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/09/hygienemaatregelen-van-belang-om-verspreiding-coronavirus-tegen-te-gaan
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