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Er wordt bij de ingang gecheckt of u naar binnen mag 

• Heeft u milde klachten, zoals  
o neusverkoudheid,  
o loopneus,  
o niezen,  
o keelpijn,  
o lichte hoest 
o verhoging tot 38 graden Celsius 
o plotseling verlies van reuk of smaak  

• Heeft u zelf of een van uw huisgenoten milde klachten (zoals bovenstaand) en koorts 
(38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid?  
 

….dan mogen wij u helaas niet binnenlaten 
 
Algemene huisregels 

• Ontsmet uw handen volgens de instructies van de vrijwilligers, in ieder geval bij 
binnenkomst en bij vertrek. 

• Kom niet aan uw gezicht of haar 
• In principe geen gebruik telefoon 
• Houd u aan de hygiënemaatregelen (schud geen handen, nies of hoest in uw 

elleboog). 
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Jassen en tassen houdt u bij u. 
• Geen toiletbezoek (behalve in uiterste nood). 
• Houd u aan de aanwijzingen van de gastvrouwen en -heren. 

  



Van 11 pagina’s Ingang versie 2/6 6 

Huisregels LOP in coronatijd gasten 2/2 
 
Huisregels bibliotheek 

• Geleende boeken en puzzels die u inlevert worden door uzelf in de krat die bij de 
deur staat gedaan voor u uw handen ontsmet. 

• Maximaal 3 mensen tegelijkertijd in de bibliotheek. De gastvrouw of -heer zal u 
vragen even buiten te wachten als er al 3 bibliotheekbezoekers aanwezig zijn.  

• Geen consumpties in het bibliotheekgedeelte. 
• Leen doelgericht boeken; pak enkel het boek dat u wilt lenen. Vergist? Dat kan. Maar 

zet u het boek dan s.v.p. niet terug in de kast maar leg het in het krat bij de ingang.  
• Als u klaar bent en naar huis gaat ontsmet u nogmaals uw handen. 

 
Huisregels voor het ontmoeten 

• Er zijn 8 zitplaatsen beschikbaar. Houd rekening met elkaar en gun een nieuwe 
bezoeker uw zitplek als het drukker wordt. 

• Alle consumpties worden verstrekt in wegwerpbekers of blikjes/flesjes. Het 
voorverpakte koekje, melk, suiker en een roerstaaf worden in een apart bekertje 
aangegeven. Na gebruik plaatst u alles in het speciale afvalrekje.  

• Volg steeds de aanwijzingen op van de vrijwilligers. U kunt als volgt bestellen: 
o Bij binnenkomst bij de bar.  
o Als u aan de tafel zit en iets wilt gebruiken dan kunt u dat aangeven aan de 

vrijwilliger. Die maakt u bestelling klaar en nodigt u dan uit het op te halen. 
• Betaal uw consumpties contactloos met uw bankpasje.  
• Wissel tijdens het bezoek niet van stoel zonder overleg met de vrijwilliger. 
• Bij vertrek ontsmet u uw handen. 
• Het is helaas niet mogelijk kranten of tijdschriften te lezen, een puzzel  te leggen, 

gebruik te maken van de computer of te kopiëren. 
 
Als u van de bibliotheek naar de ontmoetingstafel wilt, of andersom 

• Meld u opnieuw bij de vrijwilliger bij de ingang 
• Die kijkt of er plaats is en wijst u de weg 

o U wordt opnieuw gevraagd uw handen te desinfecteren 
• Wij vragen om uw begrip als het niet kan. U kunt dan desgewenst buiten wachten tot 

er weer plek is. 
 


