ZARZADZENIE NR

17 /2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
z dnia 22 paZdziernika 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedur postgpowania
w celu zapewnienia bezpiecznych warunk6w pracy i zapobiegania
rozprzestrzeniania sig w bibliotekach wirusa SARS-CoV-2
podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 paLdziemika 1991 r. o organizowaniu
iprowadzeniu dzialalnodci kulturalnej (Dz.IJ. z 2020 r. poz. 194) i art.. 207 oraz art. 207r ustawy
z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zatz4dzam co nastgpuje:

Na

$l
W celu zapewni enia bezpieczehstwa pracownik6w i uZytkownik6w bibliotek w zwi4zku z wystqpieniem
stanu epidemii i rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2, wywoluj4cego
,,

Procedury postgpowania

rozprzestrzenianiu
z

w

COVID-I9, wprowadza

celu zapewnienia bezpiecznych warunk|w pracy

i

sig:

zapobiegania

sig wirusa SARS-CoV-2 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli wraz

jej Jiliami" stanowi4ce zal4cznik nr

l

do niniejszego zarz4dzenia.

$2
Zobowi4zuje sig wszystkich pracownik6w Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli wraz z jej filiami
do zapoznania sig z tresciq niniej szego zarz4dzenta oraz do przestrzegania jego postanowieri.

$3

Traci moc Zarz4dzenie

w

612020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

zdnia30-04-2020 r.

$4
Zarz4dzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania.

TOR

w

Lesznowoli

Zalqcmik rc | do Zwz4dzeniaNr 17 2020
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicmej w Lesmowoli
z dnia 22 oaLdziemika 2020 roku

Procedury postgpowania w celu zapewnienia bezpiecznych warunk6w
pracy i zapobiegania rozpnzestnzenianiu sig wirusa SARS-CoV-2
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoliwrazz jej filiami.
Celem wdraianych procedur jest:

o
e
o
r

zwigkszenie bezpieczeristwa pracownik6w i u2ytkownik6w biblioteki oraz interesant6w;

minimalizowanie ryzyka zakazenia pracownik6w

i

uZytkownik6w biblioteki

oraz interesant6w:

ograniczenie liczby bezpo6rednich kontakt6w w pomieszczeniach bibliotek w danym
przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed moZliwym zakaZeniem;
kompleksowe dzialanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania
stanu enidemii.

Procedury obejmuj4 nastgpuj4ce obszary:

I.
I.
n.
IV.
V.
VI.

Zapewnienie bezpieczeristwa pracownikom i uzytkownikom bibliotek oraz interesantom.
Wymogi zapewnienia bezpiecznych i higienicmych warunk6w pracy.
Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zaktlenia SARS-CoV-2.
Procedury postgpowania w przypadku podejrzenia zakazenta SARS-CoV-2.

Procedury dotycz4ce obslugi c4telnik6w i uzytkownik6w (wypo2yczanie, zv,roty,
zamawianie, dostgpnoSi drukowania dokument6w).
Zasady funkcjonowania biblioteki / wewngtrzna komunikacja.

I.

Zapewnienie bezpieczeristwa pracownikom

i uiytkownikom bibliotek

oraz interesantom.

W zwi4zku z

dynamicznie zmieniajqc4 sig sytuacj4 sanitamo-epidemicznq wynikaj4c4
z rozprzestrzeniania si9 wirusa SARS-CoV-2 wywoluj4cego COVID-I9,
w Gmirurej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli wraz z jej filiami wdraZano migdzy innymi
nastgpuj qce dzialania:

l.
2.

OkreSlono w drodze zav4dzenia zasady funkcjonowania biblioteki w okresie
stanu epidemii.
Pracownikom i u2ytkownikom biblioteki przekazywane s4 aktualne zalecenia,
nakazy i zakazy wynrkaj4ce z obowi4zujqcych przepis6w prawa (w tym pzydatne
numery telefon6w i adresy stron intemetowych).

3.

Pracownik6w wyposa2ono (na bieZ4co dokonywana jest wymiana i uzupelnianie)
w 6rodki ochrony osobistej w postaci masek, maseczek, przylbic, rgkawiczek
jednorazowych, Srodk6w do dezynfekcji r4k (w toaletach mydlo
i plyn do dezynfekcji, we wszystkich pomieszczeniach slu2bowych zapewniony
plyn do dezynfekcji r4k zawienj4cy min 60 Vo alkoholu) - wywieszono instrukcje
dezynfekcji r4k. Srodki do dezynfekcji posiadaj4 stosowre certyfikaty. Dokonano
zakupu sprzgtu technicznego.

4.

Zapewniono stanowiska do dezynfekcji r4k dla inleresant6w (przy wej6ciach
do bibliotek i na stanowiskach obslugi u2ltkownik6w).
Wprowadzono pomiar temperatury dla pracownik6w bibliotek z jednoczesn4
kontrol4 realizacji obowi4zku zakrywania ust i nosa.
Wydano stosowne polecenia osobom odpowiedzialnym za sprz4tanie pomieszczeri
bibliotek, w zakesie stosowania Srodk6w do dezynfekcj i.
7. Dokonano organizacji pracy na stanowiskach w taki spos6b, aby zachowany byl
dystans minimum 1,5 metra pomigdzy stanowiskami pracy, a w sltuacjach
gdy to bylo niemoZliwe, stanowiska pracy zostaly oddzielone przegrodami.
8. Wprowadzono regulam4 dezynfekcj g powierzchni dotykowych (wsp6lnych ci4g6w
komunikacyjnych), takich jak: klamki, porgcze, balustrady, wl4czniki Swiatla,
uchwyty, porgcze krzesel oraz ,,stanowisk obslugi" usytuowanych w korytarzach
jak r6wnie2 w wyznaczonych pomieszczeniach.
9. Wprowadzono bie24cq kontrolg przestrzegania procedur, w1'tycznych i poleceri
w zakesie ochrony przed rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2.

W celu realizacji wymogu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk6w
pracy, zobowi4zuje sig pracownik6w do:
1.

i dokladnego mycia rqk wodq z mydlem, zgodnie z instrukcj4 znajduj4c4 sig
przy umlrvalkach, osuszania wyl4cznie pr4 uLryciu rgcznik6w jednorazowych,
dezynfekowania osuszonych dloni Srodkiem na bazie alkoholu (min.60%)

Czgstego

udostgpnionym przez pracodawcg.
Noszenia oslon nosa i ust w postaci maski, maseczki lub przylbicy (udostgpnionych
przez pracodawcg) podczas wykonywania bezpo6redniej obslugi interesant6w
lub klient6w jak r6wnieZ podczas opuszczania zajmowanego stanowiska pracy
(pomieszczenia sluZbowego).
Zachowania bezpiecznej odlegloSci od innych os6b pracujqcych w tym samym
pomieszczeniu, wynosz4cej minimum 1,5 metr4 a na stanowisku pracy przy braku
moZliwodci zachowania bezpiecznej odlegto6ci, bezwzglgdnego korzystania
z udostgpnionych przez pracodawcg - przegr6d stanowiskowych.
4.

Zachowania bezpiecznej odlegloSci od rozm6wcy - minimum 1,5 metr4
a podczas obslugi uirytkownika/interesanta, korzystania wyl4cznie z wyznaczonych

,,stanowisk obslugi" wyposa2onych w przegrody.
innymi pracownikami (naleZy korzystai
5. Ograniczania bezpoSrednich rozm6w
z dostgpnych Srodk6w komunikacji elektronicznej: telefon, czat, system zgloszef IT,
poczta e-mail) oraz interesantami.
o. Ograniczania ptzemieszczania sig po obiekcie oraz pomigdzy r62nymi lokalizacjami
bibliotek.

z

7.
8.
9.

Zakywania ust i nosa, podczas kaszlu i kichania.
Ograniczenia dotykania dlofmi okolic twarzy, zwlasznza !st, nosa i oczu.
Dolo2enia wszelkich staran aby stanowiska pracy byty czyste i higieniczne,
a po zakoficzeniu pracy do uporz4dkowania stanowiska pracy, aby umo2liwi6
jego skuteczne posprz4tanie i zdezynfekowanie przez pracownik6w odpowiedzialnych
za sprzqtanie pomieszczeri.

10. Wietrzenia pomieszczeri

bibliotek raz na godzing.
11. Sledzenia i stosowania sig do komunikat6w oraz wy'tycznych publikowaaych
na rz4dowej stronie intemetowej https://www.fiov.pVrveb/qis oraz na stronach
intemetowych Gl6wnego Inspektora Sanitamego i powiatowej Stacji SanitamoEpidemiologicznej w Piasecznie: http://piaseczno.psse.waw.pl/.
12. Stosowania sig do poleceri i procedur obowi4zui4cych w Gminnej Bibliotece
Publicznei w Lesznowoli.

Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zaka2enia SARS-CoV-2.

l.

W sytuacji gdy pracownik nie pmyst4pil do pracy:
Pracownicy, u kt6rych wyst4pily objawy sugeruj4ce zaka2enie wirusem SARS-CoV-2
takie jak: gor4czka powyzej 380C, kaszel, duszno6C, utrata wgchu lub smaku, a tali2e
gdy osoba miala bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym pr4padkiem

COVID-I9 w ostatnich dniach (objawy wg Ministerstwa Zdrowia i Panstwowej
Inspekcji Sanitamej), nie przychodz4 do pracy, informuj4 bezpoSredniego
pzelozonego i pozostaj4 w domu, a nastgpnie bezzwlocznie kontaktuj4 sig
telefonicznie z lekanemPOZ (dalsze postgpowanie zgodne z zaleceniami lekarza).
JeSli pracownik ma w4tpliwo6ci lub pytania, moZe skorzysta6 z infolinii pod numerem
800 190 590.
b)

c)

W sytuacji gdy kontakt z

lekarzem POZ (lub z Powiatow4 Stacjq SanitamoEpidemiologiczn4 wladciw4 wg miejsca zamieszkania) jest przesunigty
w czasie lub brak jest stosownej decyzji co do dalszego postgpowani4 pracownik
informuje o tym bezpofredniego przelo2onego.
Pracownicy, kt6rzy mogli mie6 kontakt z osob4 zaku2on4 wirusem SARS-CoV-2
(bezpodredni lub poSredni) lub zamieszkuj4 albo prowadz4 wsp6lne gospodarstwo
domowe z osob4, kt6ra taki kontakt mogla mie6, nie przystgpujq do pracy, informuj4
bezpodredniego przeloZonego
pozostaj4 w miejscu zanieszkania, a nastgpnie

nawi4zuj4 kontakt

z

i

wladciwq powiatow4 stacj4 sanitamo-epidemiologiczn4
i postgpuj4 zgodnie z jej n leceniami.
W sytuacji gdy pracownik nie ma objaw6w chorobowych, na wniosek bezpo3redniego
przelo2onego, pracodawca mo2e:

o udzieli6 pracownikowi, bez

uzyskania zgody pracownika, urlopu
wypoczynkowego niewykorzystane go przez pracownika w poprzednich latach
kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu (zgodnie z aftJs gc ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach zwi4zanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczarriem COVID-I9, irurych chor6b zakaznych
oraz wywolanych nimi sltuacji kryzysowych - pracownik jest obowiqzany
taki urlop wykorzysta6);

.

wyda6 polecenie wykonywania pracy zdalnei Qe2,eli zachodzi mo2liwo56 zlecenia
tej pracy) na czas oz;rtaczony lub nieoznaczony (wg wzoru ,,polecenia pracy
1 onz ,,,oSwiadczenia'' stanowiqcego zal. nr 2);
zdalnej" stanowi4cego zal.
wyda6 polecenie Swiadczenia pracy w bibliotece.

t

o

W sytuacji gdy pracownik stwierdzil u

siebie objawy sugeruj4ce zaka2enie
wirusem SARS-CoV-2 w czasie wykonywania obowiqzk6w slu2bowych:
a) W pr4rpadku wyst4pieni4 u pracownika wykonuj4cego swoje zadania na stanowisku
pracy, objaw6w wskazujQcych na mo2liwoS6 z*airenia SARS-CoV-2 naleZy

niez,vlocznie odsun46 pracownika od pracy i odeslai transportem indywidualnym
(eZeli pracownik dysponuje takim transportem) do miejsca zamieszkania, a gdy
jest to niemo2liwe, pracownik ten powinien oczekiwai na transport w lu'ryznaczonym
pomieszczeniu, w kt6rym jest moZliwe czasowe odizolowanie go od innych os6b
(ka:Zdorazowo pomieszczenie do izolacji bEdzie wyznaczane przez dyrektora
biblioteki lub upowaZnion4 przez niego osobg).
b) Nale2y okresowo wstrzlmad przyjmowanie interesant6w do czasu odizolowania
pracownika z objawami zaku2enia SARS-CoV-2 oraz przeprowadzenia de4mfekcji
pomieszczenia.
c)

Dyrektor Stacjg Sanitamo-Epidemiologiczn4 w Piasecznie

i

stosuje sig

6ci6le

do wydawanych zalecef.

d)

.vqi:znaczona osoba przekazuje pracownikom informacjg
zagto2eniach dla zdrowia zycia wystgpuj4cych u pracodawcy w zwiqzku
ustawy z dnia 26 czptwca 1974 r.
zaistrrral4 sytuacj? (zgodnie z art.207t 5 i

Dyrektor

o

z

lub inna

i

I 2

Kodeks pracy).
e) Przy udziale bezpoSredniego przelo2onego nale2y ustali6 osoby z k16rymi pracownik
opisany mial bezpoSredni kontakt.
Pracownik powinien na bieZqco informowai bezpoSredniego ptzelozonego
decyzjach stosownych instltucji (np.: decyzja
otrzymaaych zaleceniach
o obowiqzkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

i

o

W prrypadku gdy

pracownik w czasie wykonywania obowi4zk6w
sluibowych/zadari powziql informacjg o mo2liwo5ci kontaktu z osobe'
kt6ra uryskala pozytywny wynik testu na COVID-l9:

a)

Pracownik, kt6ry w czasie wykonywania obowiqzk6w slu2bowych, powzi4l
informacjg o mo2liwoSci kontaktu z osob4 kt6ra uzyskala pozytyvvny wynik testu
na COVID-I9, powinien niezwlocznie poinformowa6 o tym bezpo6redniego

przeloZonego.
b) Bezpo6redni przelo2ony, wystgpuje do pracodawcy z wnioskiem o:

o

udzielenie pracownikowi,

bez uzyskania zgody

pracownika, urlopu

przez pracownika w poprzednich latach
wlpoczynkowego niewykorzyst
^rrcgo
kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu ( zgodnie z art.15 gc ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwi4zaniach zwiqzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chor6b zakaZnych

oraz wywolanych nimi sytuacj i kryzysowych pracownik jest obowi4zany taki
urlop wykorzystad);
wydanie polecenia wykonyrvania pracy zdalnei (eZeli rodzaj pracy umoZliwia tak4

-

r

pracA);

kt6ry uzyskal pozytywny wynik testu na COVID-l9, postgpuje zgodnie
z zaleceniami wla6ciwej powiatowej stacji sanitamo-epidemiologicznej i na bie24co

c) Pracownik

informuje pracodawcg o podjgtych decyzjach.
Procedury postgpowania w przypadku podejrzenia zakaZenia SARS-CoV-2.

w.

stwierdzenia qtaznych oznak chorobowych, takich jak: gor4czka
powyzej 38oC, kaszel, duszno56, utrata wgchu lub smaku, a tzk2e gdy osoba miala
bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-l9
w ostatnich dniach (objawy wg Ministerstwa Zdrowia Paristwowej Inspekcji
Sanitamej), osoba nie moZe przebyrva6 na terenie bibliotek, jednocze6nie nalezy i4
poinstruowai o koniecznoSci skontaktowania sig z lekarzem POZ lub wladciw4 stacj4

W przypadku

i

sanitamo-epidemiologiczn4.

Procedury dotycz4ce obslugi crytelnik6w i uiytkownik6w (wypoiryczanie, zwroty,
zamawianie, dostgpnoS6 drukowania dokument6w).

v.

l.

Wypoiyczanie i zwrot zbior6w bibliotecznych:

i

Podczas przyjmowania zwrot6w wypoZyczania zbior6w biblioteki obowiqzuje
zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja rqk;
b) Bibliotekarz zobowipany jest do dezynfekcji zwrot6w oraz blatu;
c) Zwroty podlegaj4 obowipkowej 3-dniowej kwarantannie;
d) Obowiqzkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m;
e) Wprowadza sig przerwy w trakcie otwarcia bibliotek w celu wietrzenia pomieszczeh,
dezynfekcji blat6w, podl6g i klamek oraz powierzchni plaskich;
Zatutesza sig wolny dostgp do ksiggozbioru i c4telni;
g) Zamawianielrezerwacja zbior6w moZliwa jest poprzez kontakt telefoniczny, mailowy
a takze popruez strong wrvt'.bplesznowola.nl (katalog ksiqzek);
h) czl.telnicy maj4 mozliwod6 przedluZenia terminu zwrotu wypozyczonych zbior6w

a)

f

i)
j)
k)

I)

(telefonicmie lub mailowo);
zaleca sig utrzymywanie kontaktu z czytelnikami poptzez Intemet (strona www
biblioteki, media spoleczno6ciowe, komunikatory, telefon);
Dostgpno66 drukowania dokument6w moZliwa jest wyl4cznie po uprzednim
przeslaniu dokument6w na adres biblioteki: biblio:eka@bp-ieszno$'ola'pl, lazy@bplesznonola. pl, mrokou'(?bp-lesznowola.pl, mvsiadlo@bp-lesznowola'pl ;
Wprowadza sig uslugg ,,ksiq:zka na telefon" dla os6b z deficytem ruchowym
i niepelnosprawnych (dow6z ksi4zek musi odbywai sig z zachowaniem rygor6w
sanitamych);
Zawiesza sig organizacjg imprez, spotkarl

m) wprowadza sig formg onJine
i bibliotekl

w

i

zebrafi (zgromadzei publicznych);

celu upowszechniania ksi4zki, czltelnictwa

Plac6wki biblioteczne bgd4 czynne od poniedzialku do pi4tku
12.00

-

w

godzinach

18.00.

Dane adresowe i kontakt:

o

o
r
r
r

w

Magdalence, ul. Lipowa 28, tel. 22 736 19 34
biblioteka@bplesznouola. pl, d)'rektor(Dbp.leszno*'ola.pl
Filia w N,azach, ul. tr 4cznoSci 2G, tel.22 757 73 78lazy@bp-lesznowola.pl
Filia w Mrokowie, ul. Rejonowa 44, tel.22 756 16 60mrokow@bp-lesznowola.pl
Filia w Mysiadle, ul. Topolowa2, tel. 690 131 091 m.v"siadlo(Ebp-lesznowola.pl
Punlct biblioteczny w Zamieniu nieczyrury do odwolania.

Biblioteka Gl6wna

Zasady funkcjonowania biblioteki / komunikacja wewngtnna.

VI.

l.

Zaleca siE ograniczenie kontakt6w osobistych pomigdzy pracownikami bibliotek.
W sprawach pilnych zaleca sig kontaktowanie z dyrektorem lub bezpo6rednim
przeloZonym.
J. Kontakt z d1'rektorem biblioteki dyrektor(4Dbp-lesznowola.pl
4. Zaleca siq by dokumenty ksiggowe, placowe, kadrowe inne przekazywane byly

i

do biblioteki gl6wnej za

po3rednictwem poczty elektronicznej

na

adres:

biblioteka@bplesznowola.pl, kdp@)bp-lesznowola.pl
Osobiste przekazywanie dokument6w moze nastqpid po uprzednim um6wieniu sig
telefonicznie lub mailowo, w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu (stanowisku
obslugi').
Zobowt4zuje sig pracownik6w do wywieszenia w widocznym miejscu, w punkcie
obstugi, procedur dotycz4cych obslugi w bibliotekach (wg wypisu ,,procedury
dotycz4ce obslugi czytelnik6w i u2ytkownik6w (wypozyczanie, zwroty, zamawianie,
dostgpnoSd drukowania dokument6w" stan zal. nr 3).

Zal4cznil<t do procedury

:

Nr I - wz6r Polecenia pracy zdalnej;
Nr 2 - wz6r O5wiadczenia:
Nr3-wypisprocedury.

t
Zal4caik Nr

I

wzoR

Lesznowola. dnia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
Ul. Lipowa 28
05-506 Magdalenka
Pani/Pan

POLECENIE PRACY ZDALI{EJ
Na podstawie art. 33 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,po2.713) i art.3 ustawy z dnia2 marca2020 r. o szczeg6lnych
rozwiqzaniach zwi4zanych z zapobiegariem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID 19,
innych chor6b zakainych oraz wywolanych nimi sltuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze
zm.) polecam Pani/Panu Swiadczenie pracy w spos6b zdalny, tj. poza siedzib4 Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lesznowoli w okesie od dnia .........do dnia........ /do odwolania, wg
harmonogramu ustalonego z bezpoSrednim przelo2onym.

-

Jednocze6nie proszg o wdroZenie nastgpuj 4cych procedur pracy zdalnej

1.

2.
3.

[.

1

.

:

pozostania w dysporycji pracodawcy w godzinach pracy,
pozostawania w stalym kontakcie z przelo2onym za po5rednictwem telefonu
lub poczty elektronicznej,
skladania na bie24co informacji z wykonania pracy zdalnej swojemu przeloZonemu,
pracg poza siedzib4 pracodawcy (praca zdaln4) naleZy

wykonyrvai z uwzglgdnieniem

przepis6w o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z systemem zarzqdzania
bezpieczeristwem informacji w Urzgdzie Gminy Lesznowola szczeg6lnie zabronione
jest:

.
.
o
r
.
o

przetwananie danych z wykorzystaniem chmury publicznej,
przetwazanie danych
wykorzystaniem publicznych system6w poczty
elektronicznej,
korzystanie z niezaufanych sieci WIFI,
wykorzystywanie nielicencjonowanego oprogramowani4
lvykorzystania program6w P2P,
na dyskach urz4dzenia hasel w nieszyfrowanych plikach.
zapis)

z

'vania

ZdtcaitN.2
w"zoR

Oriwiadczenie

W zwiazku z

wykonywaniem pracy zdalnej
oswiadczam, 2r m6j komputer posiada:

z

wykorzystanie komputera prywatnego

E Daknralny system operacyjny;

!

Daktualny system antywirusowy;
tr lwl4czony Firewall osobisty;
O Odysk urz4dzenia przeno6nego jest szyfrowany;
I O zabezpieczeni a fizycnrc prz.d dosQpem os6b tzecich do urzqdzenia;

Miejsce i data
Podpis pracownika

Zalqcznik Nr 3

Wypis Zal4cznik nr I do Zatz4dzcniaNr 17/2020
Dyrektora Cminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
z dnia22 pal.dziemika 2020 roku

Procedury postgpowania w celu zapewnienia bezpiecznych warunk6w pracy i zapobiegania
rozprzestrzenianiu sig wirusa SARS-CoV-2 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli
wraz z jej filiami.

dosteono6d drukowania dokument6w).

l.
a)
b)

c)
d)
e)
f)
e)
h)

i)
j)
k)

l)
m)

2.
3.

Wypoiyczanie i zwrot zbior6w bibliotecznych:
Podczas przyjmowania zwrot6w i wypoiryczania zbior6w biblioteki obowiqzuje zakrywanie nosa i
ust oraz dezynfekcja rqk;
Bibliotekarz zobowiqzany jest do dezynfekcji zwrot6w oraz blatu;
Zwroty podlegaj4 obowi4zkowej 3-dniowej kwarantannie;
Obowiqzkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m;
Wprowadza sig przemy w trakcie otwarcia bibliotek w celu wietrzenia pomieszczeri, dezynfekcj i
blat6w, podl6g i klamek oraz powierzchni plaskich;
Zawiesza sig wolny dostgp do ksiggozbioru i czytelni;
zarnawianielrezerwacja zbior6w moZliwa jest poprzez kontakt telefoniczny, mailowy a tak2e
poprzez strong www.bp-lesznowola.pl (katalog ksi4zek);
Cz1'telnicy maj4 mo2liwo3i przedlu2enia terminu zwrotu wypoZyczonych zbior6w (telefonicznie
lub mailowo):
Zaleca sig utrzymywanie kontaktu z czytelnikami poprzez Intemet (strona www biblioteki, media
spolecznodciowe, komunikatory, telefon);
Dostgpnosd drukowania dokument6w mo2liwa jest wyl4cznie po uprzednim przeslaniu
dokument6w na adres biblioteki: biblioteka@bp-lesznowola.pl, lazv@bplesznowola.pl,
mrokow@bp-lesznowola.pl, mysiadlo@bp-lesznowola.pl;
Wprowadza sig uslugQ ,,ksi4zka na telefon" dla os6b z deficykm ruchowym
i niepelnosprawnych (dow6z ksiqzek musi odblwa6 sig z zachowaniem rygor6w sanitamych);
Zawiesza sig organizacjg imprez, spotkari i zebrari (zgromadzef publicznych);
Wprowadza sie formg onJine w celu upowszechniania ksiqzki, czyelnictwa
i bibliotek;
Plac6wki biblioteczne bda czynne od poniedzialku do pi4tku w godzinach
12.00 - r8.00.
Dane adresowe i kontakt:
o Biblioteka Gl6wna w Magdalence, ul. Lipowa 28, tel. 22 736 19 34 biblioteka@bolesznowola.pl, d),rektor@bplesznowola.pl
r Filia w tr azach, ul. L4cznoSci 2G, rel.22 757 73 78lazy@bp-lesznowola.pl
o Filia w Mrokowie, ul. Rejonowa 44, tel.2275616 604lqkay@bp:!gsztsyo!g,p!
r Filia w Mysiadle, ul. Topolowa2, tel.690 13l 091 mvsiadlo@bplesznowola.pl

/J Magdalena Baranska
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli

