
Richtlijnen i.v.m. corona bij fysieke auteursbezoeken aan boekhandels, 
bibliotheken en andere openbare gelegenheden 
 

Boekhandels, bibliotheken, theaters en andere openbare gelegenheden 

stellen hun eigen coronaprotocollen op voor een veilige ontvangst van 

bezoekers, waaronder auteurs.  

 

De Schrijverscentrale heeft een aantal praktische richtlijnen op een rijtje 

gezet voor een verantwoord schrijversbezoek:  

 

1. De organisatie ventileert zo goed mogelijk conform de RIVM-eisen;  

2. In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, heeft 

iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie; 

3. Bezoekers (vanaf 13 jaar) dragen in de publieke ruimte een 

mondkapje; 

4. Bezoekers en medewerkers worden geattendeerd op het houden 

van 1,5 meter afstand en de geldende maatregelen; 

5. Er worden geen handen geschud; 

6. De organisatie zorgt ervoor dat het toegestane aantal mensen in 

de publieke ruimte niet wordt overschreden; 

7. Bezoekers en medewerkers die ziek zijn en/of koorts hebben, 

kunnen het bezoek niet bijwonen. Bezoekers en medewerkers 

met iemand in het huishouden met klachten die bij COVID-19 

passen of met iemand in het huishouden die positief is getest 

op COVID-19, kunnen het bezoek van de auteur niet bijwonen;  

8. De organisatie brengt de auteur van tevoren op de hoogte van 

een eventuele looproute voor gastsprekers; 

9. De organisatie laat de auteur weten welke ingang moet worden 

gebruikt (eventueel met plattegrond) en of de auteur bij die 

ingang wordt opgehaald of zelf de looproute moet vinden; 

10. Op de locatie staat desinfectiegel. Bij binnenkomst worden 

bezoekers verzocht de handen te ontsmetten; 

11. De organisatie zorgt ervoor dat het signeren veilig verloopt. 

Bezoekers houden ten alle tijden 1,5 meter afstand van de 

auteur. De auteur signeert bijvoorbeeld aan een tafel die 1,5 

meter diep is of achter een spatscherm. Geef eventueel met tape 

of d.m.v. het plaatsen van een streep aan hoeveel afstand de 

bezoeker van de auteur moet houden. De auteur kan 

bijvoorbeeld vooraf een stapel boeken signeren of de boeken 



worden bij het signeren alleen door de auteur aangeraakt. 

Bezoekers die een opdracht in een boek willen, geven dat van 

tevoren aan de organisatie door, b.v. online of via de 

klantenservice.  

12. Het maken van selfies met de auteur is niet mogelijk; 

13. De organisatie laat de auteur weten of er een pauzeruimte 

beschikbaar is en onder welke voorwaarden, en of de auteur een 

eigen lunch moet meenemen; 

14. De locatie deelt deze maatregelen met alle betrokkenen. 

 


