Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El Sliedrecht
Protocol Bibliotheek in de Rank

Onderwerp: Corona protocol voor de bibliotheek in de Rank.
De bibliotheekcommissie volgt de richtlijnen m.b.t. coronamaatregelen van:
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,
- Gemeente Sliedrecht,
- Gebruiksplan CGK Sliedrecht-Bethel.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit protocol wordt bijgesteld, zodra hier vanwege één
of meerdere van bovengenoemde instanties aanleiding voor is.
De bibliotheekcommissie zorgt voor de uitvoering van dit gebruiksplan.
Voor bezoekers van de bibliotheek gelden de volgende regels:
1. Bij gezondheidsklachten van jezelf of iemand van uw gezin (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts)
mag u het gebouw niet betreden. Heeft u een zwakke gezondheid, adviseren we u om niet naar de
bibliotheek te komen.
2. Bij binnenkomst in het gebouw moeten de handen worden gedesinfecteerd met de
handdesinfectie, die in de hal staat.
3. Er moet anderhalve meter afstand tussen personen worden gehouden.
4. Er moet een mondkapje gedragen worden.
5. Er mogen maximaal vier bezoekers, exclusief kinderen tot en met 12 jaar, in de bibliotheek.
aanwezig zijn. Zijn er meer bezoekers, dan kan in de gang gewacht worden, mits de afstandsregel in
acht genomen wordt.
6. Boeken die op de tafels liggen mogen niet geleend worden.
De vrijwilligers houden zich aan de volgende regels:
1. Bij gezondheidsklachten van jezelf of iemand van uw gezin (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts)
mag u het gebouw niet betreden.
2. Bij de ingang worden de regels voor de bezoekers geplaatst.
3. Bij binnenkomst desinfecteren de vrijwilligers hun handen.
4. Er wordt tijdens het werk een mondkapje gedragen.
5. Tijdens het werk worden handschoenen gedragen.
6. Er wordt in principe niet gewisseld bij het werken achter de computer. Als dit wel gebeurt moet de
werkplek en de apparatuur (toetsenbord en handscanner) gedesinfecteerd worden.
7. De boeken die ingeleverd worden blijven op de tafel achter ons liggen. Deze mogen de

week erna pas weer uitgeleend worden (moeten officieel 48 uur in quarantaine).

