
zafządzęńe Nr 1912020

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pubticzn€j

łve włodawie

z dnia 12 p^ździerlrika 2020 roku

w sprawie procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

Miejskiej Biblioteki Publicznej we wlodawie w czasi€ epidemii covID-19

Napodstatie a , 17 ustalły z dnia 25 października 199l r o olgal]izo\Ąaniu

i prorł,adzeniu działalności kulturalnej (Dz, U, 2018 poz, 1983 z późn. zm,). w związku z wejściem

w życie przepisu lozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 paździemika ż02,0 r. w sprawie

ustanowienia okęślonych ograniczeń, nakazórł i zakazó\\, w związku z wystąpięniem stanu

epidemii (Dz. U, 2020 poz. 1758)" Zarządzam co następrrje:

§1

Vprowadza się,,Procedurę zachorvania

Mi€jskiej Biblioteki Publicznei we Włodarvie

z zaJącznikiem do niniejszego zerzqdzenia.

bezpieczeńshYa i zaśad funkćjonowania

łv czasie epidemii CoVID-19", zgodnie

§2
Traci moc Zarządzenie Nl 5/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej lvę \łrłodawie

ż dnia 7 maja 2020 roku w sprawie procedury zachorvania bezpieczeństwa i zasad fuŃcjonorvania

Miejskiej Biblioteki Publicznej ł,e Włodawię w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkorvnikórv

Biblioteki,

§3
Zalządzelfe rvchodzi w z)cie z dniem podpisania.
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Za}ącznik do Zarządzenia Nr 19/2020

Dyrektora Miejskiej Biblioteki publicznpj W€ włodawie
z dnia 12 października 2020 l.

Procedury zachowania bezpi€cz€ństwa i zasad funkcjonowania
Miejskiej Biblioteki Publicznej we włodawie

w czasie epidemii CovID-19

Celem WdIożenia procedul jest:

1. dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki;

2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracormików oraz użytkowrików biblioteki;

3. ograniczenie liczby kontaktów na telenie biblioteki w danym przedziale czasowym,
W ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;

4. kompleksowe działanie pMeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu

epidemii,

§1
Zapewnienie bezpieczeństwa w bibliot€ce

1, Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki dla użytko\łników:

1) Biblioteka Głóvna przy ul. Przechodniej 13:

. dni otwalcia: poniedziałek - piątek.

. godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13,00 i 14.00-17,00.

. pżelwa na dezynfekcję, w tym przerwy zmianowe pelsonelu w godż. 13,00-14.00.

2) Filia nr 5 przy A1, Piłsudskiego 66 - zostaje zamknięta od 15.10,2020 r, to odwołania,

2. W soboty bib]ioteka pozostaje zamknięta.

3. Do odwołania zawieszone zostają wsZystkie imprezy i spotkania.

4. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczalnie.

5. Czytelnie plasy i książek pozostają zamknięte.

6. Stanowiska komputelowe dla czytelnikóW żostają vyłączone z użycia.

7. Do odwołania zawieszone zostają usługi typu ksero, skanowanie i wydruki.

8. ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru olaz innych prżestrzeni. Zbiory podaje
bibliotekau.

9. oglanicza się liczbę użytkowlików przebywających w bibliotece do 5 osób. Należy przy
rym zaznaczyć, iż rodżic/opiekun pla\łny może wejść do Biblioteki z maksymatnie dwójką
dżieci do lat 13, Dzieci povyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.



10, Informacja o dopuszczalnej liczbie użytkowrrików przeb}.waiących na terenie biblioteki
wywieszona jest na dJzwiach zewnętrznych.

11. Użytko$rnikom zaleca się stosowanie elektronicznej lub telefonicznej formy zamawiania
i rezerwacji zbiorów.

12. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy
pomocy maseczek ochronnych, chust, szalikóW itp,

13, Użytkownicy względem siebie oraz pracovników biblioteki winni zachować bezpieczną
odległość-min,2m,

14, Stanowiska bibliotekarzy ustawione są na haliu i wyposażone w przesłony z pleksi,

15, Użytko\łnicy przebywający u/ bibliotece, przed kontaktem ze zbiorami, mają obowiązek
dezynfekcji dłoni środkami zapewnionymi przez bibliotekę (dożowniki z płynem
umieszczone są w widocznym miejscu pźy wejściu do placóWkl).

16. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają instrukcje dotyczące
mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zaldadania masecżki,
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje dezynfekcji rąk.

17. W bibliotece na bieźąco dezynfekowane są toalety, klamki, włączniki świateł, telefony,
klawiatury komputerów, myszki, blaty biurek, uEądzenia w pomieszczeniu socjalnym oraz
inne często dotykane powieżchnie,

§2
Postępowanie ze zbiorami

1, W Bibliotece wydziela się stanowisko zwTofu zbiorów wracających do Biblioteki, które
zostaną poddane kwarantantlie oraz odfębne stanowiska vypożyczeń zbiorów.

2, Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio bibliotekarzowi na stanowisku zwotu książek, który
odpisuje zbioly i przekazuje na kwalantannę.

3, Przyjęte zbiory żostaną odłożone na okes 3 dni na vydzielone stanowisko, oznaczone datą
zwTofu, odizolowane od iłnych egzemplarzy.

4, Po pruyjęciu książek od użytkomika należy zdezynfekować b]at, na którym leżały Zbiory.

5, Zbiory wypożyczane do domu wydawane są wyłącznie przez pracownika zaopatźonego
w maseczkę oraz rękawiczki jednofazowe.

6, W celu Zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkownikóW plefeiowane jest rezelwowanie
zbiorórv:

1) pisemnie - zamówienia można zostawić w skzynce przy wejściu głóWnyD Biblioteki
oraz u bibliotekarza,

2) telefonicznle pod numerami 82 57 21 I03 oftz 82 57 21492,

3) drogą mailową - oddzialdladzieci.mbpw}odawa@gmail.com oftz
vypozyczalnia.mbpwlodawa@gmai],com

7. Przy składaniu zamóWienia prosimy o podanie swojego imlenia i nazwiska olaz numelu
telefonu.



B. Dyżulujący bibliotekarz przygotuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na
stanowisku wypożyczalia książek na parterze.

9. Zbiory moźna wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z Zasadami opisanymi
w regulaminie.

10. ZamóWione książki można odeblać następnego dnia lub w uzgodnionym terminie,
Zamówienie oczekuje do 3 dni roboczych od umówionego telminu odbioru.

§3
Procedury postępowania w prz}?adku pod€jrz€nia u użytkownika zakażenia koronawirusem

1, Użytkownik, który zauważa u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie
kolonawilusem, nie powinien przychodzić do biblioteki.

2, W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, z}e
samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie będzie wpuszczony na teren
biblioteki, Użytkownik powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do
najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, popĘez udanie się tam
transpofiem własnym lub powiadomienie 999 albo 112,

3, P|zypadek kontakfu z użytkownikiem V,skazanym w pkt. 2 należy zgłosić Dylektorowi
biblioteki.

4. Obszar, w którym poruszała się i pźebywała osoba chola, należy poddać rutynowemu
sprzątaniu olaz zdeżynfekować porvierzchnie dotykowe (]damki, poręcze, uchwyw itp,).

5. Należy ustalić listę placowników, któIe miały kontakt Z danvm użytkownikiem i stosować
się do wytycznych Głównego Inspektora sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pvweb/koronawirus/ oraz gis.govp], odnoszących się do osób, któIe miały kontakt
z zakażonym.

§4
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

1. obsługę czytelników prowadzą dwa zespoły bibliotekarzy W systemie rotacyjnym, według
harmonoglamu zatwieldzonego przez Dyrektora, Bibliotekaźe z zespołu nieobsługującego
czytelnikóW vykonują pracę zdalną.

2, organizacja stanowisk pracy musi uwzg]ędniać dystans przestrżenny między placownikami
min, 1,5 m.

3. Pracownicy zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki
ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

4, Pracownicy mający kontakt z użytkolJnikami biblioteki zobowiązani są do stosowania
w miejscu pracy maseczek octrronnych oraz rękawic jednorazowych,

5, Należy wietrzyć pomieszczenia i regularnie czyścić powierzchlie wspó]ne, z którymi
slykają się użytkownicy oraz przebl-wają placownicy, np. ldamki drzrvi wejściowych,
włączniki świateł, poręcze, przesłony z pleksi, blaty, oparcia krzeseł,



6, Spotkania i narady wewnętrzne zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Spotkania
winny być przeprowadzane pźy otwaltych oknach, z zachowaniem odległości min, 2 m
między pracovnikami,

7. Placownicy korzystający Z przestrzeni wspólnych w danym czasie zobowiązani są do
korzystania z różnych pźerw na posiłki.

§5
Obowiązki pracownika

1, Po przyjśclu do pracy, tuż pźed jej rozpoczęciem, pracowrrik ma obowiązek umyć ręce

wodą z mydlem, a następnie je żdezynfekować,

2. Nosić osłonę nosa i ust (przyłbicę lub maseczkę) olaz rękawice ochronne podczas obsługi
czytelników i interesantów.

3, Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracormikóW (rekomendowane 2 m).

4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z wywieszoną w toalecie instrukcją
i dezynfekować osuszone dłonie.

5, Podczas kaszlu i kichania zakJyć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umYć Ięce.

6. Starać się nie do§,kać dłońmi oko]ic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stalowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po
zakończonym dniu pracy.

B, Każdy zaistniały plzepadek kontaktu z osobą cholą należy żgłosić Dyrektorowi biblioteki,

9, Należy pamiętać o wietEeniu pomieszczenia i dezynfekcji powieżchni dotykowych, jak
kiamka, słuchawka telefonu, }dawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek.

§6
Procedury po§tępowania w prz5rpadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem

1, Pracownikom zabrania się przychodzenia do pracy w przypadku wyst@ienia niepokojących
objawów chorobovych.

2. W syfuacji jak wyżej, placownik powinien pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z Powiatową stacją SaDitarno-Epidemiologiczną we Włodawie:
nr tel, 82 572 14 05, 695 74B 377, aw ftz:'e pogaJszania się stanu zdrowia zadzwonić pod
numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawiIusem olaz
powiadomić pracodawcę.

3, W pźypadku \Ą,ystą]ienia u pracownika, \łykonującego swoje zadania na stanowisku pracy,
nlepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie
odsunąć go od pracy i odesłać tralspo em indywidua]nym do domu tub w przypadku, gdy
jest to niemożIiwe, placownik powinien oczekiwać na tlanspolt W wyznaczonym
pomieszczeniu, W którym jest możIiwe czasowe odizolowanie go od innych osób, Należy
wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.



4.

5.

obszar, w którym poruszał się i pźebywał pracownik należy rutynowo sprzątnąć oraz
zdezynfekować powieżchnie dotyko\Ą/e (klamki, poręcze, itp.),

W przypadku dodatkowych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
należy wdrożyć procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§7
postanowienia końcowe

Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejskiej
Biblioteki Publicznej we Włodawie w trakcie epidemii wirusem CovID-1g może być
czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiolów Biblioteki.

Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zaźądzenia Dylektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie intenetowej biblioteki:
https://mbpwlodawa,pV
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