ZalEcznik nr L

doZarzqdzeniaffT/2020
z dnia 6 maja 2020.

Zasady funkcjonowania Bibrioteki publicznej w Dzielnicy wfochy m.st. warszawy

w stanie epidemii COVID-j.9 dla uiytkownik6w Biblioteki

l.

Zapewnieniebezpieczefstwa

l-.

wyznacza siq obowiqzek zachowania bezpiecznej odreglosci wynoszqcej z m miQozy

2.

uivtkownikami.
U2ytkownicy muszq zachowai odlegfo6i od stanowisk obsfugi

3.

i

pracownik6w
zgodnie z oznaczenjami (np. wskazanq przy pomocy ta6my na podiodze).
Wyznacza sie limit os6b jedocze6nie przebywaiqcych w bibliotece, kt6ry
lesr
uzale2niony od wielko6ci pomieszczeri i liczby stanowisk obsiugi. Informacja o limicie

jest

wywieszona na drzwiach wejdciowych do poszczeg6lnych plac6wek
bibliotecznych. osoba dorosia mo2e wejsi do biblioteki z jednym dzieckiem do lat

4.
5.
6.

7.

8.
9.

13. Dzieci w wieku powy2ej 13 lat bedE liczone oddzielnie.
U2ytkownicy zobowiqzani sq do odka2ania rqk (r6wnie2 w rqkawiczkach) po wej6ciu
do biblioteki i przy jej opuszczaniu. w ka2dej bibriotece przy wejSciu sq wystawione

dozowniki z plynem dezynfekujqcym.
u2ytkownicy zobowiqzani sq do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzie2y rub jej
czq6ci, maski, maseczki lub przytbicy oraz u2ywania wtasnych rqkawiczek
jednorazowych.
wprowadza siq ograniczenie okresu przebywania w bibliotekach wyfqcznie do czasu
niezbqdnego do wypo2yczenia zbior6w i/rub ich zwrotu oraz ewentuarnego
zapisania siQ. Nie ma mo2liwoici korzystania z kqcik6w dla dzieci imiejsc do pracy
wfasnej.
wszystkie czytelnie sq nieczynne do odwoiania, z wyiqtkiem czytelni i wypo2yczarni
Naukowej nr Vl, w kt6rej mo2riwe bqdzie jedynie wypo2yczanie zbior6w do domu.
Korzystanie ze stanowisk komputerowych z Internetem zawiesza siq do odwolania.
Gry planszowe sq wycofane z udostQpniania do odwotania.

10. Usiugi reprograficzne (ksero, drukowanie) sq zawieszone do odwolania.
11. Wszystkie zajqcia, spotkania, kluby sq zawieszone do odwoiania.
12. Biblioteka nie przyjmuje iadnych dar6w: ksiq2ek, ptyt CD/DVD, gier, czasopism itp.

ll.

Zasady udostqpniania zbior6w

L.

Wszystkie plac6wki Biblioteki bqdq czynne wg nastQpujEcego harmonogramu:
o poniedzialki, Srody, czwartki - 13.00_20.00

o wtorki, piqtki - 9.00-15.00
2. w ramach ograniczania czasu obslugi u2ytkownik6w preferuje siq zamawianie
zbio16w:

a)
b)

c)

poprzez Internetowe Konto Bibrioteczne w katarogu onrine Areph rub primo,
telefon icznie.
e-mailem.

Nie ma wolnego dostqpu do p6tek oraz moZliwo6ci przeglqdania ksiq2ek na miejscu,
Zbiory sq podawane przez bibliotekarzy.
Dane kontaktowe do plac6wek bibliotecznych:

.

Czytelnia i Wypo2yczalnia Naukowa nr
cz6@ bpwlochv.waw.pl, 27 863-89-6L/ 62

o

Biblioteka

Vl, ul. ks. J.

Chroicickiego 2:

dla Dzieci i Mfodziezy nr 22, ul. ks. J.

Chro5cickiego 2:

b22 @ bpwlochv.waw.

.

p

l. 22 863-89 -GL/62

Wypo2yczalnia nr 17, Al. Jerozolimskie 200: b17@ bpwlochv.waw.

pl

,22

667-OO-

00

.
.

Wypo2yczalnia nr 28, ul.

l

Sierpnia 364: b28(o bpwlochv.waw.pl ,22 846-L7-16
Wypo2yczalnia nr 30, ul. ks. J. Chroicickiego 2: b30(abpwlochv.waw.pl ,22 863-

89-6r/62

.
5.

6.

Wypo2ycza Inia nr 7L, u l. Astronaut6w 1: b71(a bpwlochv.waw.

pl

, 22 846-O3-5L

PIN do Internetowego Konta Bibliotecznego, umo2liwiajqcy m.in. zamawianie
zbior6w, mo2na otrzymai na mieiscu w bibliotekach, telefonicznie oraz mailem. W
tym celu nale2y podai imiq, nazwisko inumer karty bibliotecznej (W1.........) oraz
numer telefonu kontaktowego, a w przypadku korzystania z Warszawskiej Karty
Miejskiej jako legitymacji bibliotecznej, nale2y podai imiq, nazwisko i nazwq ulicy
oraz numer telefonu kontaktowego.
Zbiory zam6wione przez katalog online sE gotowe do odebrania, gdy
w Internetowym Koncie Bibliotecznym pojawia siq przy nich komunikat ,,Do
odbioru" lub ,,Zrea lizowane". Biblioteka nie powiadamia o przygotowaniu
zam6wienia.

7.

internetowej https://www. bpwlochv.waw. pll w zakladce Katalogi Online
zamieszczone instrukcje obslugi katalog6w oraz Internetowego Konta

Na stronie

sE

Biblioteczneeo.

ilt.

Zasady postqpowania ze zwracanymi zbiorami

1.

2.
3.
lv.

Wszystkie zbiory zwracane do biblioteki bqdq podlegaiy trzydniowej kwarantannie
(w tym czasie nie bqdzie mo2liwe ich wypo2yczanie). Trzy dni bqdq liczone od dnia
nastQpnego po dacie zwrotu.
Nie wolno odkaiad zbior6w przy pomocy preparat6w dezynfekcyjnych.
Zbiory sq zwracane wyiqcznie przy wyznaczonych stanowiskach obsiugi.

Procedury postepowania w przypadku podejrzenia u osoby/uiytkownika zakaienia
covtD-19.
1. W przypadku stwierdzenia wyrainych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, zle
samopoczucie, trudno6ci w oddychaniu, u2ytkownik nie moze przebywad
w pomieszczeniach biblioteki (zostanie poproszony o opuszczenie lokalu).
U2ytkownik powinien jak najszybciej zglosii siq do najbli2szego oddziatu zakainego
w celu konsultacji z lekarzem, poprzez udanie siq tam transportem wlasnym lub
wezwai pogotowie ratunkowe pod nr 999 lub 112 (informujac o podejrzeniu
zaka2enia koronawirusem).

2.

Pracownicy biblioteki zobowiqzani sq do powiadomienia Kierownika plac6wki
bibliotecznej oraz Dyrektora o zaistniatym incydencie oraz:
a) ustalenia obszaru, w kt6rym poruszai siq uiytkownik, przeprowadzenia
rutynowego sprzatania oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki,
porQcze, uchwyty itp.),
b) ustalenia listy pracownik6w i u2ytkownik6w, kt6rzy mogri w tym samym czasie
przebywad w czqdci obiektu, w kt6rej przebywal ww. u2ytkownik
oraz stosowania siq do polecefl przefo2onych ipowiatowego Inspektora sanitarnego

a

tak2e do wytycznych dostqpnych na stronie

gov.

pl/web/koronawirus oraz

gis.gov.pl, odnoszqcych siq do os6b, kt6re miaiy kontakt z zaka2onvm.

V.

Postanowieniakofcowe

1.
2.

UZytkownik wchodzqc do biblioteki akceptuje tym samym niniejsze zasady.
U2ytkownik, kt6ry nie zastosuje siq do powy2szych zasad, mo2e bvi czasowo
pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

Warszawa, 06.05.2020 r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wlochy

