
Werking bibliotheek BIBOX vanaf 7 juli 2021. 

Toegang mogelijk tot 20 min. voor sluitingstijd. 

Wie de bibliotheek bezoekt, dient onderstaande maatregelen in acht te nemen. 

VOLG STEEDS DE AANWIJZINGEN VAN DE MEDEWERKERS OP 

DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE BEZOEKERS EN MEDEWERKERS VAN DE BIBLIOTHEEK 

STAAN VOOROP 

 

Algemeen       

De cataloguspc’s zijn opnieuw beschikbaar om de plaats en de aanwezigheid van een werk op te 

zoeken. 

- Je ontsmet zelf je toetsenbord en muisknop voor én na het gebruik. 

-Opgelet: als alle computers bezet zijn, is er geen plek om te wachten in de bib!  

Wij raden echter het gebruik van je eigen toestel aan. 

TIPS: -Maak thuis een boodschappenlijstje.  

https://wielsbeke.bibliotheek.be 

 -Breng je smartphone of tablet mee om de catalogus te raadplegen. 

 

Tijdens je bezoek is het correct dragen van een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar. 

Het mondmasker bedekt de mond en de neus. 

 

Handen ontsmetten bij het betreden van de bib is verplicht. 

 

Telsysteem:   

 1 mandje per bubbel 

 Ontsmet zelf je mandje . 

 Geen mandje meer beschikbaar? Bedankt om even te wachten. 

 

 Blijf samen met je “bubbel” in de bibliotheek. 

 

 

Hou op elk moment, zowel binnen als buiten het gebouw, 1.5 m afstand tussen jou, 

de andere bezoekers en onze medewerkers. Moet je iemand kruisen, doe dit rug aan 

rug. De medewerkers zien toe op social distancing.  

 



 

 Volg de looprichting 

 

 

Leeshoek en internetpc’s + polyvalente zaal  

      1.  Registreer je eerst aan de infobalie  

 2.  Er wordt gevraagd om je handen te ontsmetten 

 3.  Mondmasker verplicht 

 4.  Meld aan de infobalie dat je vertrekt 

*Leeshoek: 1 leesplaats met pc met krantenkiosk + 1 leesplaats zonder pc + polyvalente zaal  

-De kranten en tijdschriften kan je ter plaatse lezen mits er voldoende beschikbare plaatsen zijn.  

-Tafels polyvalente zaal: 1 persoon per tafel. Er is ontsmetting beschikbaar. Je ontsmet zelf je tafel  

voor het verlaten van de zaal.  

  *Internetpc’s: 2 werkplaatsen (1 persoon per werkplaats)  

De pc’s in de leeshoek worden enkel gebruikt voor studiedoeleinden. 

- Je kan dagelijks 30 minuten gebruik maken van een internetpc.  

=> Enkel te gebruiken via (telefonische) reservatie.  

=> Er zijn geen hoofdtelefoons beschikbaar. Breng je eigen hoofdtelefoon of oortjes mee.   

Toiletbezoek                                       

Er is één toilet beschikbaar.  

Tip:  Zorg daarom - zeker voor kinderen - voor een sanitaire break voor je naar de bib vertrekt.  

TRAPPEN-LIFT 

Gebruik de lift enkel wanneer het noodzakelijk is. 

Op de trappen hebben dalende personen voorrang. 

Wat kan nog niet?  

-Gaan zitten om te werken, studeren of uitleenbare materialen te lezen buiten de “leeshoek” en de 

polyvalente zaal. 

-Koffie of water drinken.  

 

 


