
Zasady bezpiecznego korzystania z GBP w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach

 w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 

od dnia 11 maja 2020 r. do odwołania

Każdy Czytelnik  obowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami.

1. Godziny otwarcia bibliotek:  poniedziałek, wtorek :  11.00 – 13.00  i   14.00 - 16.45

                                                     środa, czwartek, piątek :   10.00 - 12.00  i  13.00 – 15.45

2. Czytelnicy będą oddawali oraz wypożyczali książki w wypożyczalni – w wyznaczonym 
miejscu.  W bezpośrednim kontakcie z bibliotekarzem będzie mógł  przebywać tylko 
jeden Czytelnik. Pozostali Czytelnicy zobowiązani są poczekać w kolejce na zewnątrz 
wypożyczalni, zachowując bezpieczną odległość 2 metrów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

3. Każdy  Czytelnik  chcący  skorzystać  ze  zbiorów  zobowiązany  jest  do  przybycia  do 
Biblioteki  w  maseczce  i  rękawiczkach.  Biblioteka  zapewnia  przy  wejściu  płyn  do 
dezynfekcji dłoni.

4. Czytelnicy nie będą mieli  wolnego dostępu do zbiorów w wypożyczalni  oraz innych 
przestrzeni.  Od  dnia  otwarcia  biblioteki  odbywa  się  tylko  zwrot  i  wypożyczanie 
książek, bez spotkań,  imprez warsztatów.  Zabronione jest  korzystanie na miejscu z 
czytelni i ze stanowisk komputerowych. Nie będziemy świadczyć usług ksero.

5. Zachęcamy  wszystkich  Czytelników  do  zamawiania  interesujących  książek  drogą 
telefoniczną  lub  e-mailem.  Nasz  katalog  dostępny  jest  on-line  na  stronie: 
www.kleszczewo-gbp.sowwwa.pl.  Jeśli  pozycje  będą  dostępne  i  książki  nie  będą 
przebywały na kwarantannie  – to zamówienie  będzie  gotowe do odbioru już tego 
samego dnia. Książki będą czekać na odbiór maksymalnie 3 dni po tym czasie wrócą na 
półki. 

6. Zamówienie będzie można składać pod numerami telefonów oraz mailowo:

Biblioteka w Kleszczewie – tel. 61 8176 219, e-mail: biblioteka.kleszczewo@wp.pl

Filia w Tulcach – tel. 61 8727 303, e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl 

7. Książki zwracane przez Czytelników podlegać będą 5 dniowej kwarantannie. Dopiero 
po  tym  czasie  będą  mogły  ponownie  wrócić  na  półki  do  wypożyczalni.  W  każdej 
placówce  wyznaczono  i  odpowiednio  oznaczono  miejsce  do  kwarantanny 
oddawanych książek.

8. Nie będą naliczane i pobierane kary za przetrzymane zbiory (do odwołania). 
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9. Oddawane książki Czytelnik odkłada do specjalnie wyznaczonych pojemników. 
10. Nie wolno dezynfekować książek we własnym zakresie. 
11. Pracownicy  będą  wykonywać  swoją  pracę  przy  odpowiednim  zabezpieczeniu  i 

zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa,  zaopatrzeni  w rękawice jednorazowe, 
maski lub przyłbice, oddzieleni od Czytelnika płytą plexi. 

12. Po  zakończeniu  wypożyczeń  pomieszczenia,  sprzęt  i  używane  przedmioty  będą 
dezynfekowane. W związku z tym wypożyczalnie będą czynne w poniedziałek i wtorek 
w godzinach 11.00 – 13.00 i 14.00 - 16.45, w środę, czwartek i piątek w godzinach 
10.00 – 12.00 i 13.00 – 15.45. Ponadto co godzinę będzie przerwa 10 minutowa na 
dezynfekcję osobistą pracowników.

13. W bibliotekach w widocznych miejscach umieszono informacje o przestrzeganiu zasad 
bezpieczeństwa przez Czytelników.

14. Należy stosować się do wszystkich wytycznych pracownika dyżurującego przy wejściu 
do biblioteki. 

15. Chwilowo nie przyjmujemy darów książkowych. 
16. Powyższe zasady obowiązują  tymczasowo i będą modyfikowane na bieżąco.
17. Sprawy  nieuregulowane  porządkuje  Regulamin  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w 

Kleszczewie.


