Protocol lenen en inleveren – bibliotheek 'De Rank'

juni 2020

Algemeen:
-Houd 1,5 meter afstand tot elkaar in de hal en de bibliotheekruimte.
-Schud geen handen
-Hoest en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee.
-Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte
hoest, benauwdheid, koorts.
-Blijf thuis als iemand in jouw gezin koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
-Kom alleen naar de bibliotheek.
-Kinderen tot en met 12 jaar komen onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid.
-Maximaal 2 bezoekers tegelijk in de bibliotheekruimte.
-Bij binnenkomst in De Rank handen desinfecteren of wassen.
-Het aanvullen en ordenen van de collectie gebeurt buiten openingstijd.
Inleveren boeken
-De bezoeker leest het rugetiket voor van de boeken die terugkomen.
-De medewerker streept deze door op het kaartje en rekent uit hoeveel er betaald moet worden.
-De bezoeker legt het bedrag, liefst gepast, op een schotel.
-Kan er niet gepast betaald worden, dan legt de medewerker het geld (uit het geldkistje) dat
teruggegeven wordt, op een andere schotel en pakt de bezoeker zelf het geld van de schotel.
-De bezoeker legt de ingeleverde boeken op de onderste plank van de verrijdbare kast. Deze
boeken gaan (72 uur) in quarantaine om te voorkomen dat langs die weg het virus wordt verspreid.
-Alle ingeleverde boeken mogen de week erna pas weer worden uitgeleend.
Lenen van boeken
-Probeer doelgericht boeken te zoeken
-Probeer alleen een boek uit het schap te pakken, als je van plan bent dit boek te lenen
-De bezoeker leest de rugetiketten voor van de boeken die geleend worden en de medewerker
schrijft dit op het kaartje van de lener.
Voor medewerkers
-De medewerker zit aan de westkant van de tafels (met de rug naar Kerkepad). De tafel(s) aan de
noordkant zo verplaatsen dat daar de verrijdbare kar kan staan.
-Eén medewerker per keer
-Voor 18.45 uur: de boeken die de week ervoor zijn ingeleverd worden in de kast teruggezet of op
de tafel neergelegd, zodat ze geleend kunnen worden. Het geld van het schoteltje kan in het
geldkistje worden gedaan.
-Na 19.45 uur:-de medewerker zet het schoteltje met geld bij de ingeleverde boeken. De week
erna wordt het geld in het geldkistje gedaan.
-Spreek bezoekers aan op ongewenst gedrag en bij overtreding van de regels.
-Regels hangen op het prikbord in de hal van De Rank en aan de binnenkant van de kastdeur.
-Regels voor bezoekers staan ook op de website
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