Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020
Dyrektora Domu Kultury w Ozimku
z dnia 5 maja 2020

Instrukcja
w sprawie zasad udostępniania zbiorów bibliotecznych
w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku
w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2

Instrukcję opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa czytelników i pracowników Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ozimku w okresie epidemii wirusa SARS CoV-2. Przyjęte zasady uwzględniają
„Rekomendacje Biblioteki Narodowej po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej”
opublikowane 16 kwietnia 2020 roku na stronie bn.org.pl oraz „Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w
trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 28 kwietnia 2020
roku na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki.
§1
ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
1. W okresie od 6 maja 2020 do odwołania czytelnicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ozimku mogą korzystać tylko ze zbiorów udostępnianych na zewnątrz w wypożyczalniach
zarówno w placówkach miejskich, jak i filialnych.
2. Czytelnie, w tym internetowe, oraz katalogi tradycyjne pozostają zamknięte.
3. Z uwagi na dalsze zamknięcie Domu Kultury w Ozimku wprowadza się limitowany dostęp do
placówek bibliotecznych znajdujących się we wspólnym budynku: po jednej osobie do biblioteki dla
dorosłych i jednej do oddziału dla dzieci (za wyjątkiem rodziców z dziećmi). Czytelnicy proszeni są
o przemieszczanie się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi do i z biblioteki i niewchodzenie na
teren zamkniętych przestrzeni Domu Kultury w Ozimku. W przypadku filii również obowiązuje
powyższy dostęp limitowany z uwagi na metraż pomieszczeń.
4. Czytelnicy będą obsługiwani w punktach wypożyczeń/zwrotów zorganizowanych przy wejściach do
pomieszczeń bibliotecznych. Z uwagi na bezpieczeństwo pracowników i czytelników punkty te
zostały wyposażone w przesłony ochronne z pleksi.
5. W punkcie wypożyczeń/zwrotów może znajdować się tylko jeden czytelnik, za wyjątkiem rodziców
z dziećmi.
6. Zostaje ograniczony wolny dostęp do półek. Przy wyborze książek czytelnicy mogą korzystać
z katalogu elektronicznego dostępnego na stronie dk.ozimek.pl/ (na własnych komputerach
domowych) lub z porad bibliotekarza dyżurującego w punkcie wypożyczeń/zwrotów.
7. Identyfikacja czytelnika następuje po okazaniu dowodu osobistego.
8. Zwracane książki należy okazać bibliotekarzowi, a następnie umieścić je w specjalnie oznaczonych
kartonach. Zostaną one odpisane z konta czytelnika po przejściu obowiązkowej 10 dniowej
kwarantanny.
9. Czytelnicy mogą wypożyczać książki, które przeszły kwarantannę. Nie istnieje możliwość
wypożyczenia książki zwróconej przez innego czytelnika w danym dniu. Zabrania się przeglądania
innych książek znajdujących się już w kartonie zwracanych książek.
10. Wypożyczalnie działają w specjalnych godzinach uwzględniających czas na wykonanie niezbędnych
czynności sanitarnych, takich jak regularne mycie klamek, poręczy włączników i blatów oraz
wietrzenie pomieszczeń.

§2
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
1. Z Biblioteki mogą korzystać osoby niewykazujące objawów chorobowych takich jak gorączka,
uporczywy kaszel, duszności czy ogólne złe samopoczucie.
2. Czytelnicy czekający na wejście do budynku, jak również przemieszczający się do i z pomieszczeń
bibliotecznych powinni zachować pomiędzy sobą dystans 1,5 metra.
3. Każdy czytelnik korzystający z Biblioteki musi posiadać rękawiczki ochronne oraz ochronę
zakrywającą nos i usta, np. maseczkę.
4. Bibliotekarze mający kontakt z czytelnikami również muszą posiadać rękawiczki ochronne oraz
ochronę zakrywającą nos i usta, np. maseczkę lub przyłbicę ochronną, która jest dozwolona
w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony w postaci przesłony z pleksi.
5. Zaleca się również korzystanie zgodnie z instrukcją GIS ze środków dezynfekcji rąk na bazie
alkoholu znajdujących się w holu domu kultury lub w puntach wypożyczeń/zwrotów.
6. W przypadku konieczności podpisania karty zapisu do biblioteki wskazane jest korzystanie
z własnych długopisów lub jednorazowe użycie zdezynfekowanego długopisu podanego przez
bibliotekarza.

