
Åpning av hentebibliotek 
 

Bibliotekene er i dag stengt for besøkende, men vi vil igangsette hentebibliotek (Bestill og hent). Det er viktig at vi har gode 
rutiner for hvordan bibliotekene i Innherred bidrar til å hindre smitte og spredning av koronaviruset, og hvordan vi, etter 
forholdene, kan gi et best mulig tilbud til innbyggerne.  
 

Leder, verneombud og bedriftshelsetjeneste for bibliotekene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer har hatt to arbeidsmøter 
via Teams der vi har kommet fram til aktuelle tiltak for hver av de fire fasene under: 
 

 
 

Faste tiltak uavhengig av fase for åpning: 
• Vi følger alle råd gitt av Folkehelseinstituttet og kommuneoverlege når det gjelder hygiene. 
• Vi holder oss minst to meter unna hverandre når vi er på jobb. 
• Møter som kan foretas digitalt, gjennomføres digitalt. 
• Alle ansatte har ansvar for god hånd- og hostehygiene, ved å følge nasjonale retningslinjer. 
• Man skal vaske hender nøye før og etter at man har vært i fellesområder og tatt på ting, bøker, mus, tastatur, skanner, 

kopimaskin, håndtak, traller, bokkasser, etc. Alternativt bruke håndsprit. 
 

Håndvask 
• Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før 

måltider og ellers ved synlig skitne hender. 
• Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er 

synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.  
• Håndsprit er for tiden mangelvare, men sett ut dette over alt der det er mulig. Uten håndsprit, brukes såpe og vann. 

 

Hostevaner 
• Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. 
• Tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. 

 

Tiltak fase   
• Informasjonsutsendelse om de delene av tilbudet som ikke stenges. 
• Flytte deler av mediebudsjett over fra innkjøp av papirbøker til innkjøp av digitale medier  
• Utprøving av nye former for digital formidling.  

 

Tiltak for åpning av hentebibliotek (Bestill og hent): 
• Smittevernkurs på Teams for alle ansatte mandag 4.mai 09:00 – 10:30 i regi av Friskgården og ANT 
• Vi deler opp ansatte i faste team som jobber sammen.  
• Redusere fysiske møtepunkt 
• Hold avstand i lunsjen 
• Håndsprit gjøres tilgjengelig ved inngangsdør 
• Bestilte bøker legges i nye poser med hentekode. 
• Store bordflater og god avstand mellom publikum og ansatte. 
• Spriting/vask med såpe og vann flere ganger daglig på aktuelle kontaktoverflater 
• «sperrebånd» som stenger av resten av biblioteket (kun hentesone tilgjengelig) 
• Plakatering med informasjon ved ytterdør  
• Innlevering av bøker fortsatt i kasse utenfor døra. 

 
Fremdriftsplan: 

 

Biblioteket er stengt Bestill og hent Åpent med tiltak Ny normal drift

Arbeidsgruppemøte 1 
22.04.2020

Arbeidsgruppemøte 2
28.04.2020

Smittevernskurs 
ansatte

04.05.2020

Evalueringsmøte 
22.05.2020

Videre plan på 
bakgrunn av 

evaluering / erfaringer



Planlegging Verdal bibliotek 
 

• Vi bruker eget rom i 1 etg, da blir det blir mulighet for god avstand og publikum slipper å bevege seg opp i 
resten av biblioteket 

• Hentetider tirsdag og torsdag kl. 10-12, onsdag kl. 15-17 
• To ansatte tilstede i lokalet i hentetiden og følger med på kødannelse, at publikum holder avstand, ikke 

beveger seg andre steder i bygget og at de får med seg riktig pose. 
• Bestillingsfrist kl 10 dagen før hentedato. 
• Bestilling bør skje gjennom Bibliofil app/nettside. Vi hjelper på telefon hvis de sliter.  
• Vi informerer låner om hentedato/tidspunkt på sms, evt epost for de som ikke har det. 
• På posen fester vi et skriv det det står smittevernsrutiner og hentenummer og initialer (eks: 27/1 BF) 
• Bøker kan innleveres i kassen ute eller inne 

 
 

 Primæransvar Sekundæran
svar 

Frist Utført 

Enighet om felles praksis hos 
Innherredsbibliotekene   

Bodil - Tirs 28/4 Ok 

Bestille  opplæring i smittevern Bodil/BHT - Tirs 28/4 ok 

Avklare hvem som svarer på skriftlige 
henvendelser fra publikum 

Bodil - Ons 28/4 ok 

Lage infoskriv med smittevernrutiner for å feste 
på bokposene til publikum 

Yngvild - Ons 28/4 Ok 

Lage mal på sms/epost som sendes ut Berit Yngvild Man 4/5  
Godkjenning av kommuneoverlege   Bodil - Tors 30/4  

Plakater på inngangsdør  Yngvild Berit Man 4/5  

Lage bemanningsplan  Bodil - Tors 30/4  

Lage rutiner Bodil - Tors 30/4  

Avklar renholdsbehov  Bodil - Tors 30/4 ok 

PM fra Innherredsbibliotekene om tilbud og 
fremgangsmåte  

Bodil Yngvild/Berit Tors 4/5  

Epost til skoler om at vi tilbyr bokkasser Karen Birgitte Berit Ons 6/5  
Informasjon på hjemmeside og SoMe  Yngvild Berit Man 4/5  

Innkjøp: plastposer, håndsprit Eugenija Berit Tors 30/4  

Tilpasninger i Bibliofil   Bodil  Tors 30/4  

Fysisk tilrettelegging i lokalet   Karen Birgitte Eugenija Tors 30/4  

God merking for publikum for oss og dem 
 

Karen Birgitte Berit Man 4/5  
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