
BIBLIOTHEEK HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE GAMEREN 

PROTOCOL CORONA 

ALGEMENE REGELS 
1. De hoofdregels hangen tegen de deur. Binnen is een volledig protocol beschikbaar. 
2. De regels staan ook op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Gameren. 
3. Bezoekers worden geacht kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van dit 

protocol. 
4. Er zijn maximaal 4 personen inclusief de bibliotheekvrijwilliger (hierna te noemen 

vrijwilliger)  in de bibliotheek aanwezig. 
5. Iedereen dient minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. 
6. Bij de inname-/uitgiftetafel wordt door tape op de vloer de afstand van 1,5 meter zichtbaar 

gemaakt. 
7. De ingang van de bibliotheek is via de achteringang van de kerk, dus via de gebruikelijke 

ingang. De uitgang is via de hoofdingang van de kerk, die voor dit doel permanent openstaat. 
8. Degene die vanuit de bibliotheekcommissie als “corona-verantwoordelijke” toezicht houdt 

op het naleven van de regels is André van der Wal. 
9. De vrijwilliger ontvangt voorafgaand aan de openstelling van de corona-verantwoordelijke 

steeds een uitgebreide instructie over de manier waarop het protocol moet worden 
uitgevoerd. 

10. De vrijwilliger dient bezoekers aan te spreken op overtreding van de regels.  
11. Bij ieder openstelling is gedurende de hele zitting één vrijwilliger aanwezig, die niet 

tussentijds vervangen mag worden. 
 
2. HYGIËNE MAATREGELEN 

1. Bij de inname-/uitgifte tafel wordt een kuchscherm geplaatst 
2. Voor de vrijwilliger zijn desinfecterende gel met instructie, alcoholdoekjes en handschoenen 

beschikbaar .   
3. Bezoekers lenen alleen contactloos en leveren contactloos in en geven daartoe de 

vrijwilliger de gelegenheid de boeken te scannen. De vrijwilliger raakt de boeken niet aan. 
4. Betaling contactloos per pin. Er is een bakje beschikbaar voor contant geld. Alleen gepast 

geld wordt geaccepteerd. Er wordt geen wisselgeld terug gegeven. 
5. De knoppen van de pinautomaat worden tussentijds een aantal malen gedesinfecteerd. 
6. Het aanvullen en ordenen van de collectie gebeurt buiten openingstijd. 
7. Boeken worden bij inname door de lener zelf op een quarantainetafel gelegd en zijn tijdens 

die opening niet beschikbaar voor leners.  
8. Boeken worden na inname 72 uur in quarantaine gehouden om te voorkomen dat langs die 

weg het virus wordt verspreid 
9. De ingang staat permanent open. De deurklinken van de uitgangsdeur worden gedurende de 

opening regelmatig gedesinfecteerd. 
10. De toiletten in het kerkgebouw zijn gesloten voor alle bezoekers. 

 
3. MAATREGELEN VOOR DE VRIJWILLIGERS 
 

1. Houd 1,5 meter afstand. 
2. Desinfecteer je handen in ieder geval bij aankomst en vertrek en bij voorkeur tussentijds ook 

enkele malen. 
3. Doe geen dienst als vrijwilliger als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 
4. Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten. 



 
 
MAATREGELEN VOOR BEZOEKERS 

1. Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten de bibliotheekruimte. Blijf niet langer dan nodig 
is: denk aan de andere leners. 

2. Per gezin zijn per openingszitting maximaal 2 personen welkom 
3. Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent of griepklachten hebt.  
4. Leen doelgericht boeken en  pak geen boeken uit het schap, behalve als je het boek 

daadwerkelijk gaat lenen. Zet zelf geen boeken terug, maar leg ze dan op de 
quarantainetafel. 

5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 

6. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
7. Volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige vrijwilliger op. Constateert deze dat teveel 

bezoekers in de ruimte aanwezig zijn dan verzoekt hij de aanwezigen het aantal terug ter 
brengen tot 4. Wordt hieraan geen gehoor gegeven, dan wordt de bibliotheek per 
omgaande door de vrijwilliger gesloten. 

8. In de bibliotheekruimte mogen maximaal 4 personen inclusief de vrijwilliger aanwezig zijn. 
Zijn er op enig moment meer belangstellende dan wachten die op hun beurt.  

 
 
Versie 1 van 18 mei 2020. Indien daartoe aanleiding bestaat worden deze regels aangepast. 
 
 
 
  
 


