Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w czasie
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
1. Procedura obowiązuje wszystkich Czytelników oraz pracowników Biblioteki, jak też
inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na
terenie Biblioteki.
Procedura określa :
I zasady zachowania bezpiecznego dystansu oraz zapewnienia środków higieny dla
Czytelników Biblioteki,
II zasady funkcjonowania Czytelni oraz udostępniania zbiorów w czasie zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii,
III procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Czytelnika zakażenia
wirusem,którego stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii dotyczy.
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pomiędzy użytkownikami oraz środki ochrony sanitarnej (higieny) dla Czytelników
Biblioteki.
2. Czytelników Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk. Przy wejściu do Biblioteki i
Czytelni dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.
3. Wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust
oraz noszenie rękawiczek ochronnych w trakcie całego pobytu w Czytelni i w
Bibliotece.
4. Wyznaczone są strefy dostępne dla Czytelników Biblioteki wraz z wytyczoną na
podłodze bezpieczną odległością, których należy przestrzegać.
5. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zapewnia zainstalowanie przesłony
ochronnej w punkcie kontaktu Czytelnika z bibliotekarzem dyżurnym.
6. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zapewnia jak najczęstsze wietrzenie
pomieszczeń, dezynfekcję blatów, klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła
oraz innych powierzchni lub elementów wyposażenia.

II
1. Zasady funkcjonowania Czytelni oraz udostępniania zbiorów w czasie zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii mają na celu zapewnienie bezpiecznej obsługi
Czytelników poprzez maksymalne ograniczenie kontaktu.
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pomieszczeniach Czytelni wprowadza się limit 2 osób, które mogą jednocześnie w
niej przebywać. Obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy
Czytelnikami wynoszący minimum 2 metry. Rezerwowanie miejsc w Czytelni na
określony dzień i godzinę odbywa się e-mailowo lub telefoniczne.
3. Pracownicy Biblioteki regulują liczbę osób przebywających w tym samym czasie w
Bibliotece i nadzorują przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
4. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi Czytelników preferowane jest rezerwowanie
zbiorów e-mailowo lub telefonicznie.
5. Zamówione zbiory podawane są Czytelnikom i obierane od nich w przystosowanych
do tego celu pojemnikach.
6. Nie jest możliwy swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla Czytelników.
Zamówione przez Czytelnika książki lub inne publikacje podaje wyłącznie pracownik
Biblioteki.
7. Zwrócone materiały zostaną poddane trzydniowej kwarantannie i oznaczone datą
zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. W tym czasie nie będzie możliwe
ponowne ich wypożyczenie przez innego Czytelnika ani kopiowanie lub skanowanie.
8. Po opuszczeniu przez Czytelnika pomieszczenia Czytelni każdorazowo blat, przy
którym pracował, zostanie zdezynfekowany.
9. Czytelnik przebywa w Bibliotece na własną odpowiedzialność.
III
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Czytelnika zakażenia wirusem, którego
dotyczy stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, są następujące:
1) w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel,
złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba z tymi oznakami nie zostanie
wpuszczona do Biblioteki lub zostanie z niej wyproszona. Jednocześnie osoba z tymi
oznakami

choroby

powinna

zostać

poinformowana

o
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zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem,

2) ustalany jest

obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z oznakami

choroby, a także przeprowadzane jest rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami
Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3) konieczne jest także ustalenie pracowników oraz Czytelników obecnych w tym
samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik z
oznakami choroby i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

