Załącznik nr 1 do Zarz. Dyrektora GBP w Raszynie nr 2/2022 z dn. 24 lutego 2022 r.

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej
Biblioteki Publicznej w Raszynie w trakcie epidemii COVID-19
od 1 marca 2022 r. dla użytkowników Biblioteki.
§1
1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania GBP w
Raszynie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników, zwana dalej
Procedurą, określa warunki i zasady bezpiecznej obsługi użytkowników
biblioteki, zasady udostępniania zbiorów i usług bibliotecznych.
2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów, osoby
współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.
§2
Procedura obejmuje:
1. Zapewnienie środków dezynfekcji dłoni dla użytkowników oraz bieżącej
dezynfekcji powierzchni bibliotecznych.
2. Zasady udostępniania zbiorów i usług Biblioteki.
§3
Zapewnienie środków dezynfekcji dłoni dla użytkowników oraz bieżącej
dezynfekcji powierzchni bibliotecznych

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla użytkowników w
obszarze Biblioteki (w holu biblioteki głównej, przed wypożyczalnią dla
dorosłych, przed wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży, przed czytelniami,
przy wejściu i w pomieszczeniu filii w Jaworowej). Przed wejściem do
każdego z pomieszczeń Biblioteki oraz po skorzystaniu z toalety należy
obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
2. Dezynfekcja powierzchni wewnątrz biblioteki jest prowadzona na
bieżąco.
3. Od osób korzystających ze zbiorów i urządzeń biblioteki wymagane jest
bezwzględnie noszenie maseczek ochronnych. Dotyczy to także
użytkowników stanowisk komputerowych (również korzystających z
własnych urządzeń) oraz osób korzystających z czytelni czasopism.

4. Maseczki ochronne dla osób potrzebujących są dodatkowo dostępne na
stanowiskach wypożyczalni.
§4
Zasady udostępniania zbiorów i usług Biblioteki.
1. W okresie epidemii czynna jest zarówno biblioteka główna (ul.
Poniatowskiego 20), jak i filia w Jaworowej (ul. Warszawska 95).
2. Aktualne godziny pracy obu placówek są zamieszczone na stronie
www.bibliotekaraszyn.pl, oraz na tabliczkach na furtkach i drzwiach
wejściowych.
3. Istnieje możliwość korzystania z usług drukowania, ksero, skanowania
zgodnie z regulaminami.
4. Oferta kulturalno-edukacyjna biblioteki w postaci stacjonarnych spotkań,
warsztatów, szkoleń i lekcji jest prowadzona w zgodzie z aktualnymi
przepisami prawa i rekomendacjami dotyczącymi maksymalnej
bezpiecznej ilości osób w stosunku do powierzchni pomieszczeń
bibliotecznych.
§5
Postanowienia końcowe.
1. Użytkownik niestosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej
Biblioteki Publicznej w Raszynie w trakcie epidemii wirusem COVID-19
może być decyzją Dyrektora czasowo pozbawiony prawa do korzystania
ze zbiorów Biblioteki.
2. Zmiany procedury dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej
www.bibliotekaraszyn.pl.

Magdalena Golec
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie

Raszyn, 24 lutego 2022 r.

