WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI KLUBU KUŹNIA
OŚRODKA KULTURY IM. C. K. NORWIDA
W STANIE EPIDEMII
1. Czytelnicy będą wchodzić do Biblioteki głównym wejściem do Klubu Kuźnia, wpuszczani przez
portiera.
2. Wyznaczoną trasą będą się przemieszczać pod pokój nr 3, gdzie zwrócą książki, kładąc je na
stoliku umieszczonym w drzwiach.
3. Bibliotekarka (w rękawiczkach, 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, przykrywanego kartonu. Po wizycie
każdego czytelnika bibliotekarka odkazi stolik środkiem dezynfekującym. Na koniec każdego
dnia umieści na kartonie kartkę z datą zwrotów.
4. Czytelnik przejdzie do drugiego stolika, na którym będzie przygotowany środek
dezynfekujący. Stosując się do instrukcji tam umieszczonej, odkazi ręce.
5. Następnie czytelnik uda się wyznaczoną trasą do drzwi wejściowych do Biblioteki, gdzie
będzie ustawiona lada z komputerem i krzesło dla czytelnika. Czytelnik nie będzie mógł wejść
do pomieszczeń biblioteki ani czytelni.
6. Czytelnik poda kartę biblioteczną i odbierze zamówione wcześniej książki (katalog online) lub
poprosi o konkretne tytuły czy sprecyzuje swoje zainteresowania, a bibliotekarka
zaproponuje mu tytuły i autorów, przeczyta informacje zamieszczone na okładce książki lub
powie kilka zdań o książce.
7. Po wizycie każdego czytelnika bibliotekarka zdezynfekuje stolik i krzesło (jeżeli było
używane).
8. Czytelnik może dotknąć książki dopiero, gdy zdecyduje się na jej wypożyczenie i bibliotekarka
wczyta kod książki do systemu SOWA. W innym przypadku dotknięta przez niego książka,
musiałyby przejść obowiązkową kwarantannę.
9. Czytelnik opuści bibliotekę i klub korytarzem wyznaczonym taśmami.
10. Po 120. godzinnej kwarantannie (5 dni) zwrócone książki będą miały zmieniony status w
systemie Sowa z „kwarantanny” na „dostępny” i wrócą na swoje miejsce w bibliotece lub
ponownie trafią do czytelników.
11. Czytelnik, który tylko zwraca książki będzie mógł je zostawić zaraz po wejściu do Klubu w
przykrytym kartonie umieszczonym w holu na wysokości szatni (przed lustrami).
12. Dyżurna bibliotekarka będzie je zabierać po zamknięciu biblioteki dla czytelników i podda
procedurze opisanej w punkcie 3.
13. Korzystanie z czytelni i prasy oraz wolny dostęp do półek będzie przywracany sukcesywnie po
odwołaniu stanu epidemii.

