Inventarisatie bij protocol gefaseerde openstelling
bibliotheekvestigingen – 1
23 april 2020

Voor bibliotheken geldt dat de beslissing voor heropening van vestigingen nog
op zich laat wachten. Wel kunnen alvast maatregelen getroffen worden ter
voorkoming van verspreiding van het coronavirus (COVID-19) voor het moment
dat gedeeltelijke heropening mogelijk is en daarmee wordt voldaan aan de
regels die gelden in de ‘anderhalve-meter-maatschappij’.
De VOB heeft in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) en andere betrokken instanties een protocol opgesteld waar bibliotheken die hun
vestigingen (gedeeltelijk) weer open gaan stellen, aan moeten voldoen. Ga dus pas open
als het is toegestaan én als je aan de voorwaarden kan voldoen.

Inventarisatie
Deze inventarisatie hoort bij het protocol ‘Gefaseerde openstelling
bibliotheekvestigingen’. In het overzicht vind je communicatiemiddelen en -items om
bezoekers te attenderen, én bezoekers en werknemers te beschermen tegen verdere
verspreiding van het virus.
Dit overzicht is niet uitputtend en geeft alleen inzicht in de mogelijkheden waaraan
gedacht kan worden bij inrichting voor heropening en zal, indien nodig, regelmatig
worden aangepast.
Bescherming-items
Bijvoorbeeld:
 Protocol voor bezoekers bij ingang en in gebouw
 Plexiglas scherm voor balies in verschillende formaten en staand/hangend
 Desinfectiemiddelen:
- spray / gel
- alcoholdoekjes
- keukenrol / papierrol
- prullenbak / vuilniszakhouder
- wegwerphandschoenen
Toegang-items
Denk aan:
 Winkelmandjes voor regulering. Bij voorkeur rolwinkelmandjes voor meer afstand
 Statafel(s) voor desinfectiemiddelen bij ingang
 Stoepborden in formaten A1/A0
 Afzetlint / afzetpalen
 Stoepkrijt
 Tape
 Pionnen
Informatie-items
 Hesjes personeel
 Houders en standaards in formaten A4/A3
 Banners
 Infozuil
 Vloerstickers 1,5 meter afstand in verschillende formaten (rond / rechthoekig)

Pagina 1 van 2

Protocol gefaseerde openstelling bibliotheekvestigingen
VOB










Vloerstickers herhaling 1,5 meter klein
Vloerstickers pijlen voor looprichting
Signalering voor op kasten
Vloer- en raamstickers (bijv. voor ingang / uitgang als die gescheiden kan worden)
Postermateriaal “wij-zijn-weer-open”
Raamstickers “wij-zijn-weer-open”
Roll-up banners
Buttons

Deze inventarisatie is ook te vinden op de landelijke contentkalender (wordt
waarschijnlijk ook nog een directere link).
Daar vind je ook wervingsteksten die lokaal kunnen worden aangepast en gebruikt in
diverse media.

Leveranciers
Binnen de bibliotheekbranche zijn diverse leveranciers waarmee zaken worden gedaan
voor bibliotheekinrichting en -accessoires. Wellicht is er al contact met een of meerdere
leveranciers voor materialen en middelen.
Wanneer dit nog niet het geval is, vind je hieronder een selectie. Met de volgende
leveranciers is afgelopen week contact geweest en zij zijn voorbereid op vraag vanuit de
bibliotheekbranche:
 BiblioMedia | BiblioMedia is ook bereikbaar op 053 4619432.
 XPrssshop | XPrssShop is ook bereikbaar op 038 4603608.
 NBD Biblion | NBD Biblion is ook bereikbaar op 079 3440344.
 Biebsystemen | Biebsystemen is ook bereikbaar op 050 3186018.
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