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Tot het begin van de schoolvakanties is de studiezaal bij wijze van proef geopend alleen op
zaterdag van 13.00 uur tot 15.15 uur. Dit blok van 2.15 uur wordt geadviseerd voor het
werken in besloten ruimtes.
Wij kunnen binnen de regels van het RIVM en Kabinet maximaal 9 bezoekers toelaten naast
de twee baliemedewerkers. Voor het bestuur is één aparte werkplek gereserveerd.
Toegang is alleen mogelijk na voorafgaande aanmelding per email)
(heemkundelandgraaf1982@gmail.com op uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de
zaterdag waarop je ons wilt bezoeken. Zonder geaccepteerde vooraanmelding kun je dus niet
komen!! Voor elke keer moet je je dus apart aanmelden.
In de email moet een antwoord worden gegeven op alle vragen van de Gezondheidscheck.
Wanneer je kunt komen krijg je hiervan een aparte mail. Wij houden wel in de gaten dat alle
leden aan bod kunnen komen en er niet steeds dezelfde mensen binnen zijn. Afhankelijk van
de belasting is het dus mogelijk dat je maar een keer per twee weken kunt komen.
In het gebouw mag geen gebruik worden gemaakt van de kapstokken. Je jas etc. moet je bij je
houden. Omdat in het gebouw een basisschool is gevestigd gelden strengere regels.
Omdat wij dezelfde gang moeten gebruiken om naar binnen te komen en naar buiten te gaan
moet je wachten tot de gang vrij is.
Bij binnenkomst van onze ruimte ben je verplicht je handen te ontsmetten met het daarvoor
door ons beschikbaar gestelde middel (gebruik dus niet het materiaal bij de hoofdingang want
dat is voor de school).
In de kantine zijn 6 werkplekken en 3 werkplekken zijn beschikbaar aan de beeldschermen.
Aan onze grote tafels in de eigen ruimte kan niet gewerkt worden. De accu van je laptop moet
dus thuis worden geladen!
Blijf zoveel mogelijk op je plaats zitten. Wanneer je in een stelling een boek wilt pakken moet
je altijd een afstand van 1,5 meter aanhouden tot een andere bezoeker (twee armlengtes) en
wachten om elkaar veilig te laten passeren.
Boeken of mappen die je gebruikt, mogen niet meer door een ander worden gebruikt en
moeten in de daarvoor aangewezen krat worden geplaatst. Zelf terugplaatsen is niet
toegestaan.
De gangen achter de balie met daarin de boeken uit de GSG zijn niet meer toegankelijk.
Boeken kun je alleen bij de balie aanvragen. Op de website kun je de complete inventaris
downloaden zodat je thuis de naam en het nummer van het boek kunt opzoeken. Achter de
balie weet men wel veel maar met een vage beschrijving en geen nummer is het iedere keer
lang zoeken.
Voor de galerij geldt een éénrichtingsverkeer. Wanneer nog iemand voor je loopt moet je op
veilige afstand (1,5 meter) blijven wachten totdat die persoon verdergaat c.q. naar beneden
gaat. Je mag dus niet omkeren!
Er is geen koffiepauze en als je iets wil printen vraag het de baliemedewerker.
Door de voorgeschreven afstand van 1,5 m en het voorkomen van besmetting kunnen andere
bezoekers of baliemedewerkers je niet helpen met je computer!
Je kunt bij ons niet pinnen. De investering die wij als vereniging moeten doen is te groot.
Aankopen kun je ook doen door het bedrag over te maken op de rekening van de vereniging
onder vermelding van de titel. Daarna kun je het dan afhalen.
Om 15.15 uur moeten alle bezoekers het gebouw verlaten. De baliemedewerkers zullen daarna
alle werkplekken, deurklinken, toetsenborden, muizen etc. ontsmetten zodat ze weer klaar zijn
voor gebruik. Wanneer je wordt opgehaald moet hij of zij buiten blijven wachten.

Wanneer daar behoefte aan is en de proef op zaterdag goed bevalt kunnen wij bekijken of we tijdens
de schoolvakanties ook op woensdagmiddag een blok kunnen openen.

In de komende tijd kunnen wij aan de hand van de ervaringen dan bekijken of wij op zaterdag nog een
blok in de ochtend kunnen toevoegen. Omdat er ook dan tussentijds ontsmet en geventileerd moet
worden zal het middagblok dan wel iets moeten opschuiven.

Vragen voor de gezondheidscheck
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de bezoeker niet naar de
afspraak/reservering komen. Het bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE
geantwoord kan worden. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers en bestuursleden.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?
Hoe voorkom je verspreiding van het nieuwe coronavirus?
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Was vaak je handen met zeep, hiermee verwijder je het virus van je handen en kun je jezelf of
anderen minder makkelijk besmetten
Raak je gezicht zo min mogelijk aan met je handen, op die manier is de kans kleiner dat je
besmet raakt als je het virus op je handen hebt en besmet je anderen minder snel.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, zo blijven je handen eerder virusvrij.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen, zo kan het virus zich minder gemakkelijk via handen verspreiden
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Zo kan het virus zich minder makkelijk
verspreiden door (ongewild) hoesten of niezen
Werk zoveel mogelijk thuis, als mensen minder contact met elkaar hebben, kan het virus zich
minder gemakkelijk verspreiden.

Door het bestuur vastgesteld op 6 juni 2020.
Jo Schiffelers, voorzitter.

