PROTOCOL
GEBRUIK VAN
COMPUTERS EN
WERKPLEKKEN
Protocol bescherming en veiligheid medewerkers en bezoekers
bibliotheekbranche bij heropenstelling bibliotheekvestigingen.
Ten geleide:
• Onderstaand protocol geldt voor de gehele bibliotheekbranche.
•	Voorwaarde voor openstelling is dat de bibliotheek aan
onderstaande richtlijnen voldoet.
•	Als er updates komen op deze afspraken, worden die zo snel
mogelijk gecommuniceerd.
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1.
VOOR BIBLIOTHEEKORGANISATIES
EN BIBLIOTHEEKVESTIGINGEN
• Z
 org voor maximale hygiëne:
-  Stel voor alle medewerkers en bezoekers desinfecterende gel met instructie beschikbaar.
-  Houd voorzieningen zoals toiletten en koffieautomaten gesloten voor publiek.
• Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de manier waarop het protocol in de
bibliotheekvestiging moet worden uitgevoerd.
• Handhaaf de regels in de bibliotheekvestiging.
• Maak afspraken met de gemeente over regelen van bezoekersstromen bij drukte
(parkeren van auto’s, fietsen, wachtruimte bij de toegangsitems).
• Geef medewerkers de instructie dat zij bezoekers moeten aanspreken op ongewenst
gedrag en bij overtreding van de regels.

2.
BESCHIKBAAR STELLEN VAN
INDIVIDUELE WERKPLEKKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 e afstand tussen de werkplekken moet minimaal 1,5 meter zijn.
D
Geef het maximum aantal mensen aan dat tegelijk van deze functie gebruik kan maken.
Stel voor alle gebruikers van werkplekken desinfecterende gel beschikbaar.
Verplicht de bezoeker om voor het gebruik van een computer de handen te desinfecteren.
Haal computers die niet gebruikt mogen worden weg of sluit ze zichtbaar af (met linten
of een hoes).
Bepaal de maximale duur waarop van een werkplek gebruik gemaakt kan worden.
Maak vooraf duidelijk dat er geen gebruik van de toiletten gemaakt kan worden.
Laat gebruikers zo mogelijk het toetsenbord en de muis na gebruik afkoppelen en inleveren
op een centrale plaats.
Desinfecteer de werkplek, het toetsenbord en de muis na elk gebruik.
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3.
VOOR MEDEWERKERS
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.
Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten,
na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
• Hoest en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38C°) en/of
benauwdheidsklachten.

4.
VOOR BEZOEKERS
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten de bibliotheekvestiging.
Reserveer je werkplek telefonisch.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38C°) en/of
benauwdheidsklachten.
• Schud geen handen.
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