Protocol voor gebruikerstoegang tot de NIKI-bibliotheek
Met betrekking tot de epidemiologische noodsituatie van Covid-19 heeft de NIKI-bibliotheek de
volgende maatregelen genomen om risico's voor personeel en gebruikers te voorkomen.

Maak een afspraak
De bibliotheek van het NIKI is vanaf 24 augustus 2020 weer open voor externe gebruikers.
Openingsuren: maandag tm vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur
Toegang tot de bibliotheek is alleen mogelijk door middel van het maken van
een afspraak via niki@nikiflorence.org.
Aanmelden ten minste 2 dagen van tevoren.
Het bibliotheekpersoneel verbindt zich ertoe binnen één werkdag te reageren op ontvangen verzoeken.
Vraag het benodigde materiaal van tevoren aan
Alle materialen dienen van tevoren te zijn aangevraagd.
Ter plekke kunnen er geen materialen worden aangevraagd en de bezoeker heeft evenmin toegang tot de
open opstelling.
Raadplegen aangevraagd materiaal
Iedere gebruiker krijgt een eigen studieplek toegewezen waar het aangevraagde materiaal reeds klaar ligt.
Kom zo weinig mogelijk van uw plek.
Na het raadplegen blijft het materiaal ten minste 72 uur in quarantaine.
Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kopieermachine of scanner. U kunt met uw telefoon of tablet
foto’s maken tot een maximum van 15% van elke publicatie.

Houd u aan onderstaande algemene richtlijnen
Blijf thuis bij verhoudheidsklachten, verhoging of koorts.
Blijf thuis als u een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts.
Houd minstens 1,5 afstand.

Volg bij bezoek (op afspraak!) het volgende protocol
Kom alleen.
U dient zich te melden op de afgesproken datum, uitgerust met een mondkapje en handschoenen van latex
of nitril, welke moeten worden gedragen zodra hij/zij de gebouwen van het instituut betreedt en niet mogen
worden afgenomen.
Meld u bij de ingang, maar blijf op 1,5 meter afstand van NIKI-medewerkers.
Disinfecteer bij binnenkomst uw handschoenen met speciaal ter beschikking gestelde hydro-alcoholische
oplossingen.
Een NIKI-medewerker begeleidt u naar uw werkplek.
Houd uw persoonlijke bezittingen bij u op uw werkplek.
Vul het formulier in, waarin de bezoeker zelf verklaart dat u geen temperatuur> 37,5 ° C heeft, dat hij/zij niet
positief is getest op Covid-19, dat hij/zij de voorgaande 14 dagen niet in contact is geweest met personen
die positief op Covid-19 hebben getest, en dat hij/ zij niet aan quarantainemaatregelen zijn onderworpen.
De door de gebruiker verstrekte gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de
huidige regelgeving. U kunt het ingevulde formulier op uw werkplek laten liggen.
Richtlijnen gebruik materiaal. U wordt dringend verzocht:
•
•
•

boeken alleen te hanteren na het reinigen en desinfecteren van handschoenen;
geen speeksel op vingers te gebruiken om de pagina's om te slaan
geen ogen, neus en mond aan te raken met de handen

Aan het einde van zijn/ haar bezoek dient de gebruiker de geraadpleegde stukken op de tafel te laten
liggen.
Het nuttigen van water en andere is dranken niet toegestaan.
Het aanzetten van het luchtkoelings- / verwarmingssysteem is verboden.
Voor het verlaten van het Instituut dient de bezoeker zich te melden bij het secretariaat. Blijf daarbij op 1,5
meter afstand van de NIKI-medewerkers.

