
ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie z dnia 12 maja 2020r. 

 

w sprawie wprowadzenia procedur wypożyczalni dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej 

w Gryfinie i jej filii mającego na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

Na podstawie § 10 Statutu Biblioteki Publicznej w Gryfinie (Dz. U. Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 05 maja 2017 r., poz. 1913  z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

1.  Obowiązuje zakaz wejścia do pomieszczeń biblioteki/ filii bibliotecznych  poza wyznaczone 

do obsługi Czytelników miejsca. 

2. Czytelnicy będą zobowiązani przebywać w bibliotece/ filiach w maseczkach ochronnych. 

3.  Bibliotekarze obsługiwać będą Czytelników w maseczkach/przyłbicach oraz w rękawiczkach 

jednorazowych. 

4. W korytarzu, przy wejściu do biblioteki/filii , będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk dla 

Czytelników. 

5.  Książki do zwrotu będą odbierane przez wyznaczonych pracowników w miejscu obsługi 

Czytelników. 

6.  Na terenie biblioteki może znajdować się jednocześnie najwyżej dwóch Czytelników, po 

jednej osobie przy każdym stanowisku obsługi. 

7. Na stanowiskach obsługi Czytelnika zainstalowane zostaną dodatkowe osłony z pleksi. 

8.  Książki zwracane przez Czytelników po zdjęciu z konta Czytelnika odkładane będą na 

dziesięciodniową kwarantannę, w wyznaczonych miejscach i opatrzone datą zwrotu. 

9. Stanowiska obsługi będą dezynfekowane przez bibliotekarzy po wizycie każdego Czytelnika. 

10.  Kary za nieterminowy zwrot pozostają zawieszone. 

11.  Preferowane będą wypożyczenia na zamówienie telefoniczne przez katalog on-line. Nie 

będzie wolnego dostępu do półek. 

12.  Czasopisma, księgozbiór Czytelni dla Dorosłych oraz Filii Naukowej będzie można 

wypożyczyć na zewnątrz. 

13. Następuje zmiana godzin otwarcia biblioteki dla Czytelników: 

- Gryfino   10:00 – 15:00 

- filie         10:00 – 15:00   

14. Ze względów organizacyjnych, do odwołania, biblioteka w soboty będzie nieczynna. 

15. Do odwołania Introligatornia będzie nieczynna. 

16. Do odwołania nieczynne będą Czytelnie. 

17. Do odwołania nieczynne będą toalety dla Czytelników. 

18. Do odwołania wstrzymujemy organizację wydarzeń kulturalnych. 



19. Pracownicy biblioteki zaopatrzeni będą w maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe, 

mydło antybakteryjne, płyn dezynfekujący. 

20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r. 

 


