Zarzqdzenie nr f1-l2021

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy
z

dnia 26 czerwca 2020 roku.

w sprawie: wprowadzenia

zasad funkcjonowania czytelni Biblioteki Publicznej w Dzielnrcy
Wiochy m.st. Warszawa dla u2ytkownik6w w stanie epidemii COVID-19.

Dzialajqc na podstawie 57 ust.l_ Statutu Biblioteki publicznej w Dzielnicy Wtocny
m.st. Warszawy stanowiqcego zalqcznik nr 4 do uchwaly nr XXXII/71,4/2004 Radv
m.st. warszawy z dnia l lipca 2004 r. w sprawie zmiany nazw i nadania statut6w bibliotexom
publicznym m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 09.12.20L3 r. poz. !2870 wraz ze
zmianami z dnia 26.o2.20L9 r. poz. 2591- oraz z dnia ro.L2.2or9. poz. 14835), rozporzadzenia
Rady Ministr6w z dnia l-9 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia okredlonych ogranicze6,
nakaz6w i zakaz6w w zwiEzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz. lJ. z 202O r., poz. 1066) oraz
rekomendacji

Biblioteki Narodowej publikowanych na

srronre:

czvteln-w-bibJiotekach. htm I zarzqdza siq co nastqpuje:

51

Od 29 czerwca

2O7O

r.

Biblioteka wznawia dziatalno6i czytelni

w

Czytelni

i Wypo2yczalni Naukowej nr V..

92
Wprowadza siq,,Zasady funkcjonowania czytelni w Bibliotece publicznej w Dzielnicy
Wlochy m.st. Warszawy w stanie epidemii COVID-19 dla u2ytkownik6w,,, kt6re stanowia
zalEcznik nr 1do niniejszego zarzqdzenia.

53
ZanEdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wlochy
, , T.st. Warszawy
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Katarzyna \r!inogrodzka

ZalEcznik nr

1

:ffil;x':il';:ifii|';'
Zasady funkcjonowania czytelni w Bibliotece publicznej w Dzielnicy wlochy m.st. warszawy

w stanie epidemii COV|D.l9 dla uiytkownikrlw

1.

czytelnie bqdq otwierane stopniowo, w zale2noici od sytuacji epidemicznej
sanitarnych, a tak2e mo2liwoSci organizacyjnych Biblioteki.

2,

Prawo do korzystania z czytelni majq wylqcznie Uiwkownicy posiadajacy aktualnq kartq
bibliotecznE.

3. w

czytelniach obowiqzuje limit os6b jednoczesnie przebywaiqcych
ustalany odrqbnie dla ka2dej z nich.

4.
5.

w

i

od zaleceri

pomieszczeniu,

Wyznacza sig obowiqzek zachowania bezpiecznej odlegtosci wynoszqcej 2
U2ytkownikami Czytelni (minimum 4 m, na ka2dego Uzytkownika).

m

miqdzy

UZytkownicy czytelni mogq korzystai wylqcznie z wyznaczonych miejsc do pracy na miejscu,
nie mogq zmieniat ustawienia stol6w i krzesel. Nie mogq pracowai grupowo.

6. Miejsce iczas pracy w czytelni nale2y rezerwowai telefonicznie, e-mailowo lub osobiscie.
7. W przypadku nie zgloszenia siq U2ytkownika Czytelni w ciEgu 10 minut od um6wionej
godziny i nie zgfoszenia sp6lnienia/rezygnacji telefonicznie lub e-mailem, rezerwacia
zostanie anulowana, a miejsce udostqpnione innej osobie.

8.

UZytkownik czytelni zobowiqzany jest do:

a.
b.
9.

odkaZania rqk po wej6ciu do biblioteki,
zaslaniania nosa iust.

Z prasy bie2Ecej i ksiqgozbioru podrqcznego mozna korzystai wytqcznie w rqkawiczkach.

10. Na 2yczenie U2ytkownika istnieje mo2liwo6i odfo2enia dla niego zwr6conych pozycji na
dzien nastqpny.

11

Dla u2ytkownik6w czytelni udostqpnione jest 1 stanowisko komputerowe na okres L5 min,
w celu zafatwienia najpilniejszych spraw lub wykonania wydruk6w.

12. WiFijest dostqpne dla korzystajqcych

z

czytelni bez limit6w.

13. Usfugi reprograficzne (ksero) wykonywane sq
wydawniczego (22 strony).
1"4.

w

ilo6ci ograniczonej do

1

arkusza

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie majq ,,Zasady
funkcjonowania Biblioteki w czasie stanu epidemii covtD-19 dla u2ytkownik6w Biblioteki,,
z dnia 6 maja 2020 r. oraz Regulamin Biblioteki.

15. U2ytkownik przebywa w czytelni na wlasnq od powiedzia Ino5i.
Dyrektor
Biblloteki Publicznejw DzielnicyWiochy
m.st. Warszawy
Katarzyna Winogrodzka

