
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG 
OFEROWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY W ŁAZACH W TRAKCIE 

TRWANIA EPIDEMII COVID-19 
 

1. Z usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach mogą korzystać tylko osoby bez 

objawów infekcji. 

2. Korzystający z usług Biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z Postanowieniami 

organizacyjnymi dotyczącymi możliwości korzystania z usług oferowanych przez 

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach w trakcie trwania epidemii covid-19. 

3. W trakcie korzystania z usług biblioteki osoby korzystające z nich nie są zobowiązane do 

zakrywania ust i nosa. 

4. Rekomenduje się, aby przed skorzystaniem z usług biblioteki osoba odwiedzająca 

zdezynfekowała ręce. Dostęp do płynu do dezynfekcji zapewnia Organizator. 

5. Dopuszcza się możliwość instalacji w miejscu obsługi czytelników przesłon ochronnych 

z folii lub plexi. 

6. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wcześniejszych zapisów telefonicznych na 

organizowane przez bibliotekę zajęcia i spotkania. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkań / zajęć. 

8. Uczestnik spotkań / zajęć jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia prowadzącemu 

spotkanie / zajęcia wszelkich dolegliwości zdrowotnych. 

9. O możliwości i trybie korzystania z komputera i dostępu do darmowego Internetu 

decyduje bibliotekarz. 

10. Organizator zastrzega, że w przypadku lokalnego wzrostu liczby zakażeń lub znacznego 

pogorszenia się sytuacji epidemicznej może wprowadzić limity osób uczestniczących 

w poszczególnych spotkaniach / zajęciach i ograniczyć działanie biblioteki do działalności 

punktów wypożyczeń i zwrotów zbiorów. 

11. Pracownicy biblioteki powinni stosować się do zasad profilaktycznych Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia i w przypadku stwierdzenia podejrzenia 

zakażenia koronawirusem pracownika biblioteki lub czytelnika / osoby uczestniczącej 

w spotkaniach / zajęciach organizowanych przez bibliotekę stosować odpowiednie 

procedury zapobiegawcze. 

12. Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa: 

 regularnie często i dokładnie myć ręce, 

 podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 

 starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

 dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy; należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak 

słuchawka telefonu, klawiatura, myszka, wyłączniki świateł, biurka, 

 regularnie kilka razy w ciągu dnia czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

czytelnicy, np. klamki drzwi, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, 

 regularnie wietrzyć pomieszczenia Biblioteki. 


