
WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI KLUBU KUŹNIA OŚRODKA KULTURY IM.

C. K. NORWIDA W STANIE EPIDEMII

1. Czytelnicy w maseczkach lub przyłbicach będą wchodzić do Biblioteki głównym wejściem do

Klubu Kuźnia OKN, wpuszczani przez osobę pełniącą dyżur na portierni.

2. Czytelnicy będą przemieszczać się od wejścia do budynku do korytarza przed Biblioteką Klubu

Kuźnia OKN z zachowaniem odstępu od innych czytelników. W korytarzu przed biblioteką będzie

wyznaczona  trasa  tak,  aby  zminimalizować  kontakt  między  czytelnikami  zmierzającymi  do

biblioteki oraz ją upuszczającymi. 

3.  Zarówno zwroty,  jak i  wypożyczenia  książek będą  odbywać się  w pomieszczeniu  łączącym

korytarz  przed  biblioteką  z  zasadniczym  pomieszczeniem  bibliotecznym  (tj.  w  przedsionku

biblioteki  /  wiatrołapie)  przy  specjalnie  wydzielonych  stanowiskach  –  oddzielnie  dla  zwrotów

i wypożyczeń. W pomieszczeniu tym będzie mógł naraz przebywać tylko jeden czytelnik. 

4.  Zwrotów  książek  będzie  można  dokonać  poprzez  umieszczenie  książek  na  stoliku  przy

stanowisku w drzwiach przedsionka biblioteki. Bibliotekarka znajdująca się za ekranem z pleksi,

w rękawiczkach oraz maseczce lub przyłbicy, wczyta do systemu SOWA kody z książek i zmieni

ich  status  z  „wypożyczonych”  na  „przebywające  w  kwarantannie”.  Następnie  książki  zostaną

włożone  do  specjalnie  przygotowanego  kartonu.  Po  wizycie  każdego  czytelnika  bibliotekarka

odkazi stolik środkiem dezynfekującym. Na koniec każdego dnia karton zostanie  przemieszczony

do  zasadniczego  pomieszczenia  biblioteki  i  zabezpieczony.  Na  kartonie  zostanie  umieszczona

kartka z datą zwrotów.

5.  Czytelnik przejdzie  do drugiego stolika umieszczonego w przedsionku biblioteki,  na którym

będzie przygotowany środek dezynfekujący. Stosując się do instrukcji tam umieszczonej, odkazi

ręce.

6.  Następnie  czytelnik  uda  się  w kierunku drzwi  wejściowych  do zasadniczego pomieszczenia

bibliotecznego,  w  których  będzie  ustawiony  stolik  bibliotekarza  z  komputerem,  stolik  do

przekazywania książek, a obok niego krzesło dla czytelnika. Czytelnik nie będzie mógł wejść do

zasadniczego pomieszczenia biblioteki.



7.  Czytelnik  poda  bibliotekarce  –  ubranej  stosownie  do  wymogów reżimu sanitarnego  –  kartę

biblioteczną  kodem  kreskowym  do  góry  celem  zeskanowania  kodu  lub  poda  niezbędne  dane

osobowe,  umożliwiające  jego  identyfikację  i  odbierze  zamówione  wcześniej  książki,  poprosi

o konkretne  tytuły  książek  lub  sprecyzuje  swoje  zainteresowania,  a  bibliotekarka  wypożyczy

czytelnikowi  książki  z  księgozbioru  zgodnie  z  oczekiwaniami  czytelnika.  W przypadku  braku

sprecyzowanych  oczekiwań,  bibliotekarka  zaproponuje  czytelnikowi  tytuły  i  autorów  książek,

przeczyta informacje zamieszczone na okładce lub powie kilka zdań o książce. 

8. Czytelnik, dokonując wyboru wypożyczanych książek, może dotknąć książki, ale w przypadku

rezygnacji z wypożyczenia dotkniętej książki, trafi ona na obowiązkową kwarantannę. Po podjęciu

decyzji  o  wypożyczeniu  konkretnych  książek,  bibliotekarka  zarejestruje  wypożyczenie  poprzez

zeskanowanie  kodów  książek  w  systemie  SOWA,  a  dotknięte  przez  czytelnika  książki

niewypożyczone przekieruje na kwarantannę.

9. Po wizycie każdego czytelnika bibliotekarka zdezynfekuje stolik i krzesło (jeżeli było używane).

10. Czytelnik opuści bibliotekę kierując się w kierunku wyjścia z klubu korytarzem przed biblioteką

trasą wyznaczoną taśmami. 

11. Po 120-godzinnej kwarantannie (5 dni) książki będą miały zmieniony status w systemie SOWA

z  „kwarantanny”  na  „dostępny”,  wrócą  na  swoje  miejsce  w  bibliotece  i  będą  mogły  zostać

ponownie wypożyczone. 

12. Korzystanie z czytelni i prasy w pomieszczeniach bibliotecznych oraz wolny dostęp do półek

nie będzie możliwy do czasu odwołania stanu epidemii.

              


