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Veilig op klasbezoek in de bibliotheek in coronatijden 

De openbare bibliotheken van stad Antwerpen openden op  2 juni hun deuren terug voor het 
publiek. Dat deden we volgens alle gangbare maatregelen om het risico op besmetting met het 
coronavirus maximaal te beperken. Met een goede handhygiëne is de kans dat het coronavirus wordt 
overgedragen via boeken verwaarloosbaar.  

Welke extra maatregelen neemt de bibliotheek? 

 We zorgen ervoor dat andere bezoekers voldoende afstand kunnen houden tot jouw klas. 
Indien nodig voorzien we een klaszone of plannen we klassen in buiten de openingsuren voor 
publiek.  

 Jouw klas zal niet met een andere klas fysiek samenwerken, kiezen uit de rekken of kruisen in 
de looprichting.  

 We begeleiden je klas tijdens het bibbezoek volgens de geldende maatregelen: mondmasker, 
afstand houden tot anderen en strikte handhygiëne. 

 Jouw klas kan exclusief (niet toegankelijk voor andere bezoekers) gebruik maken van één 
(pop-up)balie, minstens één zelfuitleentoestel en twee cataloguspc’s. Deze worden ontsmet 
voor en na elk klasbezoek en er is handgel beschikbaar.  

 We maken leerlingen zo goed mogelijk wegwijs in de collectie om hulpvragen te beperken.  
 Het mondmasker van een voordrager (voorlezer, auteur,..) gaat enkel af als de klas zit en 1,5 

meter afstand tot anderen is gegarandeerd. 
 We registreren de contactgegevens van de leerkracht voor contact trracing.  
 We informeren de school als er kans is geweest op besmetting.  

Checklist voor de leerkracht 

 Kom enkel op afspraak. Deze maak je niet aan de balie, maar telefonisch of online. Een 
afspraak is een tijdslot met een begin- en eindduur.  

 Laat je leerlingen een wensenlijstje maken (tips: boekenbabbels in de klas en 
www.boekenzoeker.be). 

 Laat oudere leerlingen in de catalogus (antwerpen.bibliotheek.be) opzoeken waar het boek 
staat en of het beschikbaar is in de bib die je bezoekt. 

 Laat leerlingen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen.  
 Wacht met je klas in de wachtzone buiten. Een bibliotheekmedewerker komt je klas daar 

halen. 
 Iedereen ontsmet zijn handen bij het binnenkomen.  
 Informeer de bibliotheek indien er bij een bezoek risico op besmetting is geweest.  


