Zalecenia dla Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu i jej Filii
w związku z wznowieniem pozostałych usług bibliotecznych
Od dnia 01 września uruchomione zostają pozostałe usługi biblioteczne dla użytkowników.
W bibliotece głównej i filiach obowiązują zalecenia określone w „Procedurze zachowania
bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu i jej Filii w trakcie
epidemii COVID-19” wprowadzonej dnia 26 maja 2020r.
Zalecenia dla czytelników:
1. Każdy Czytelnik przebywający na terenie biblioteki ma obowiązek zasłaniania nosa i ust
maseczką lub przyłbicą
2. Po wejściu do Biblioteki Czytelnik musi obowiązkowo zdezynfekować dłonie, bądź założyć
rękawiczki jednorazowe.
3. Czytelnicy przebywający w Bibliotece zobowiązani są zachować między sobą dwumetrowy
dystans.
4. Do końca września 2020r. opłaty za niezwrócone materiały biblioteczne należy wpłacać
przelewem na konto Biblioteki.
Zalecenia dla pracowników Biblioteki
1. Na korytarzach przebywamy w maseczkach lub przyłbicach.
2. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek/przyłbic przez pracowników przy obsłudze
Czytelnika/Klienta.
3. Zachowujemy dystans dwumetrowy w kontaktach bezpośrednich.
4. Odległość miedzy stanowiskami pracy winna wynosić co najmniej 1,5 metra.
5. W pomieszczeniu socjalnym jednorazowo mogą przebywać 2 osoby.
6. Należy często myć ręce, dezynfekować blaty i wietrzyć pomieszczenia.
7. Każdorazowo po obsłudze Czytelnika należy zdezynfekować ladę biblioteczną i stolik
w Czytelni, stanowisko komputerowe.
Od 01 września 2020r. praca poszczególnych wydziałów obsługujących Czytelników będzie
przebiegała następująco:
Wydział Udostępniania Zbiorów:
Wypożyczalnia
1. Wszystkie zwrócone materiały biblioteczne we wrześniu będą poddane pięciodniowej
kwarantannie.
2. Kwarantanna zbiorów będzie odbywać się w magazynie Czytelni.
3. Czytelnicy przebywający w Wypożyczalni mają obowiązek zachowania dwumetrowego
odstępu.
Czytelnia
1. W Czytelni jednorazowo może przebywać 5 Czytelników.
2. Czytelnicy korzystający z księgozbioru podręcznego mają obowiązek założenia rękawiczek
jednorazowych.
3. Wszystkie zwracane materiały we wrześniu objęte są pięciodniową kwarantanną.
4. Czytelnicy zajmują miejsca z zachowaniem dwumetrowego dystansu.
Informatorium
1. Dla czytelników uruchomiono 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.
Wydział Zbiorów Specjalnych
1. Wypożyczenia i zwrot materiałów odbywa się w Wydziale Zbiorów Specjalnych.
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2. W Wydziale może znajdować się 1 Czytelnik, kolejny czeka w wyznaczonym miejscu
na korytarzu.
3. Czytelnik korzystający z wolnego dostępu do zbiorów ma obowiązek korzystania
z jednorazowych rękawiczek.
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
1. Zamówienia na tematyczne zestawienia bibliograficzne przyjmowane będą tylko drogą
mailową. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej BP w Radomiu.
2. Zamówienia będą realizowane na bieżąco w zależności od ilości zamówień.
Do odwołania w bibliotece głównej i filiach wstrzymana jest działalność edukacyjno-kulturalna.
Powyższe zalecenia należy zastosować w filiach dostosowując je do warunków lokalowych
i rozmieszczenia poszczególnych usług bibliotecznych.
Od 01 września biblioteka główna i filie powracają do stałych godzin pracy (przed epidemią).
W bibliotece głównej w Radomiu od poniedziałku do piątku wyznaczono przerwę na dezynfekcję
blatów, klamek, przełączników oraz wietrzenie pomieszczeń w godz. 13.00-13.30. W sobotę przerwa
wyznaczona jest w godz. 11.30-12.00.
Filie dostosują czas przerwy do swoich godzin pracy.
W Filii w Lipsku, ze względu na ogłoszoną„ strefę czerwoną”, usługi biblioteczne dla Czytelników
ograniczone zostają do wypożyczania materiałów bibliotecznych i usług świadczonych drogą
elektroniczną.
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