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Kijk eerst op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-
leven/cultuur 
 

1. Mag een bedrijf of sector weer open als er een protocol is opgesteld dat 
rekening houdt met de richtlijnen van het RIVM? 
 
Nee, het kabinet besluit of maatregelen versoepeld kunnen worden en bepaalde 
sectoren weer open mogen. Dit kan alleen als het algemene besmettingsrisico in 
Nederland omlaag is gebracht. Het openstellen van sectoren heeft in veel gevallen 
niet alleen gevolgen voor de werknemers en klanten of bezoekers, maar ook voor 
de drukte in het openbaar vervoer en openbare ruimte. Deze factoren wegen 
daarom mee in het besluit of een sector open kan.  
Meer informatie over protocollen en de anderhalvemetersamenleving lees je op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-
bedrijven/anderhalvemetersamenleving 
 

2. Hoelang moeten materialen in quarantaine? 
 
Het is nog niet volledig duidelijk hoe lang het virus op plastic en papier achterblijft. 
Totdat het RIVM ons duidelijkheid geeft, wordt de 72-uursregel aangehouden. 
Wanneer bibliotheken daarnaast de boeken willen ontsmetten met alcohol-doekjes 
o.i.d. zijn zij daar natuurlijk vrij in, maar dat vervangt vooralsnog niet de 72-
uursregel. In het protocol ‘gefaseerde openstelling bibliotheekvestigingen’ wordt 72 
uur gehanteerd. De VOB laat weten dat het niet ondenkbaar is dat de norm weer 
gewijzigd wordt o.b.v. nieuwe omstandigheden en nieuwe inzichten. 
De VOB begrijpt dat vooral kleinere bibliotheken niet altijd de ruimte hebben om - 
op afzonderlijke plekken - de boeken van verschillende inleverdagen op te slaan. 
Als dat tot onoverkomelijke problemen leidt is de spijtige consequentie dat de 
bibliotheek op basis van de huidige norm niet open kan.   
 

3. Welke materialen kan de Bibliotheek inkopen? 
 
Kijk in het contentpakket, hier vind je een inventarisatielijst 
 

4. Hoe zit het met gebruik van handschoenen? 
 
Geen duidelijkheid of instructie over. Ervan uitgaande dat materialen in 
quarantaine moeten, is het vooral van belang om handschoenen te dragen voor 
handelingen waarbij materialen nog niet de voorgestelde rusttijd hebben. 
Of wanneer materialen geleverd worden buiten het gebouw of na quarantaine.  
De verschillen bij bibliotheken qua uitvoer van werkzaamheden zijn groot. Daarom 
adviseren we om contact op te nemen met de lokale GGD en gemeente om het 
voorstel van handelen voor te leggen en vragen om goedkeuring.  
 
RIVM over: 
Mondkapjes en handschoenen 
Over handen wassen 
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5. Welke richtlijnen zijn er voor schoonmaak apparatuur? 

 
We gaan er vanuit dat Bibliotheken deze ICT-hardware ook voor de Corona-crisis al 
regelmatig reinigden. Het zal weliswaar nu veel vaker moeten, maar de manier 
waarop zal niet verschillen. 
Voor ICT-materialen geen zeephoudende producten gebruiken en ook geen gels. 
Doekjes gedrenkt in alcohol kan wél. Dit is vergelijkbaar met de al bekende 
beeldschermdoekjes en toetsenbordreinigingsdoekjes. 
 
Heb je vragen over het reinigen van ICT-hardware? Stel deze vragen aan je 
hardware-leverancier. Die kent het product en weet hoe je er mee om kunt gaan 
zonder schade toe te brengen. 
 

6. Hoe moeten we omgaan met schoonmaak? 
 
Neem hierover contact op met het schoonmaakbedrijf. Zij hebben richtlijnen waar 
zij zich aan dienen te houden. Schoonmaakbranche:  

• https://www.osb.nl/kennisbank/artikel/2020/02/26/Informatie-voor-de-
schoonmaakbranche-over-het-coronavirus 

• https://servicemanagement.nl/wat-te-doen-bij-coronaschoonmaak-osb-
stelt-3-protocollen-beschikbaar/ 

• https://servicemanagement.nl/vragen-en-antwoorden-corona-over-panden-
sluiten-contracten-en-verhoogde-risicos/?vakmedianet-approve-
cookies=1&_ga=2.205036368.1715289255.1588333490-
1240449659.1588333490 
 

7. Kunnen kinderen als individuele bezoeker gebruik maken van de Bibliotheek? 
In het protocol ‘exclusieve openstelling voor leerlingen in de basisschoolleeftijd’ 
staat dat kinderen welkom zijn in de bibliotheekvestiging. Kinderen mogen boeken 
uitzoeken om mee naar huis te nemen. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 
 

8. Waarom zijn toiletten gesloten voor bezoekers? 
 
Toiletgebruik is een te groot risico voor de verspreiding van het virus. 
 

9. Waarom mogen klanten in winkels wel spullen aanraken die ze niet kopen? 
 
In het protocol voor winkels staat dat klanten spullen die ze niet kopen niet mogen 
aanraken.  
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