RIJKSARCHIEF IN BELGIË
Bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen in de strijd tegen Covid-19
Voorafgaand aan een bezoek aan het Rijksarchief
Onze leeszalen zijn enkel toegankelijk op afspraak. Een plaats reserveren gebeurt per e-mail aan het
betrokken Rijksarchief, minstens twee werkdagen op voorhand. Toegang is enkel toegestaan nadat de
afspraak per e-mail werd bevestigd.
Bij het maken van de afspraak (via e-mail) vraagt de lezer max. 5 documenten aan, die zullen klaarliggen
op het ogenblik van haar/zijn bezoek aan de leeszaal. Omdat de inventarissen niet in zelfbediening
beschikbaar zijn, raadplegen de lezers best zoveel mogelijk de online inventarissen.
Om het contact met de leeszaalverantwoordelijke tot het strikt noodzakelijke te beperken, wordt de
lezer verzocht in de mate van het mogelijke haar/zijn vragen te stellen alvorens naar de leeszaal te
komen (bij voorkeur per e-mail).
Toegang tot de Rijksarchieven
Het dragen van een mondmasker in de publieksruimten van het Rijksarchief is verplicht.
Vestiaires zijn tijdelijk gesloten; jassen, tassen en andere zaken die niet in de leeszaal mogen worden
meegenomen, kunnen in de lockers worden opgeborgen.
De publieksruimtes werden aangepast (afbakeningen met linten, merktekens op de vloer, beperkt
aantal zitplaatsen, enz.). Gelieve deze aanduidingen na te leven.
Lezers mogen in het gebouw niet eten of drinken. Cafetaria’s zullen tijdelijk gesloten zijn; automaten
zijn niet beschikbaar.
Bezoek aan de leeszaal
De lezers worden verzocht hun handen te wassen vooraleer ze de leeszaal binnengaan, of om gebruik
te maken van de handgel die beschikbaar is aan de ingang van de zaal.
Inventarissen en andere zoekinstrumenten, microfilms, microfiches, boeken of tijdschriften die normaal
in zelfbediening beschikbaar zijn, moeten nu ook via de leeszaalverantwoordelijke worden aangevraagd.
Hetzelfde geldt voor lezenaars of archiefkussens.
Na gebruik bezorgt de lezer het materiaal terug aan de leeszaalverantwoordelijke of legt het op de
daartoe voorziene plek.
Vóór en na elk gebruik reinigt de lezer zijn handen met de handgel die beschikbaar is.
Potloden en een gemeenschappelijke potloodslijper kunnen we momenteel helaas niet aanbieden; de
lezer moet eraan denken zijn eigen potlood en -slijper mee te brengen.
Lezers die gebruik maken van toetsenborden of microfilmtoestellen moeten voor en na elk gebruik de
handgel gebruiken. Toestellen voor het maken van reproducties worden nog enkel door de
leeszaalmedewerker gebruikt: alle reproducties moeten worden aangevraagd; de betaling zal gebeuren
via overschrijving of waar mogelijk met bankkaart.
Tot slot
De zaterdagdienst is opgeschort voor de duur van toepassing van dit reglement.
Indien een bezoeker de gezondheidsveiligheidsmaatregelen weigert na te leven, kan haar/hem de
toegang tot de leeszaal geweigerd worden.

